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w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych
pn. Wspólnota Samorządowa „Podgórze, Nowy i Stary Glinik” i nadania
Statutu tej jednostce
Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 10
ust. 2 i 4 Statutu Miasta Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003 r. Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co następuje:
§1
Tworzy się jednostkę pomocniczą pn. Wspólnota Samorządowa „Podgórze, Nowy i Stary Glinik” i uchwala się jej
Statut w następującym brzmieniu:
Statut
Wspólnoty Samorządowej „Podgórze,
Nowy i Stary Glinik”
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Wspólnota Samorządowa „Podgórze, Nowy i Stary
Glinik” jest jednostką pomocniczą Miasta Wałbrzycha,
której obszar wyznaczają granice:
− ul. Południowa – ul. B. Głowackiego do ul. A. Mickiewicza,
− ul. Jagielońska i ulice przyległe – poprzez ul. Słowiczą, ul. H. Siemiradzkiego, ul. Wł. Niegolewskiego,
− ul. A. Mickiewicza od skrzyŜowania z ul. Jagielońską do ul. Niepodległości i ulice przyległe,
− ul. Świdnicka – od ul. Niepodległości do końca zabudowy mieszkalnej i ulice przyległe,
− ul. S. Moniuszki – od wiaduktu kolejowego przy
cmentarzu wojskowym do końca,
− ul. Mieroszowska – do granic miasta,
− ul. Podgórska,
− ul. Wałbrzyska – do granic miasta.
2. Ulice naleŜące do obszaru:
Place: Bohaterów Pracy, A. Czeredziaka.
Ulice: Bałtycka, M. Beniowskiego, Cicha, P. Czajkowskiego, W. Drzymały, J. Fałata, Gdyńska, Glinicka, B.
Głowackiego, Gołębia, Górna, Górnicza, Handlowa,
Hutnicza,
Internatowa,
Jagiellońska,
J. Kasprowicza, Kaszubska, Katowicka, J. Kochanowskiego, Kosynierów, W. Łokietka, Łukowa, Małopolska, Mączna, Mieroszowska, Modlińska, W. Niegolewskiego, Niepodległości, Nowy Dom, OkręŜna, S.
Okrzei, Piastowska, Podgórska, Podmiejska, Pohulanka, J. Poniatowskiego, Poznańska, Przeskok, Ptasia, W. Reymonta, Rolnicza, H. Siemiradzkiego, P.
Skargi od nr 26 (do końca zabudowy), M. Skłodowskiej-Curie, J. Skrzetuskiego, Słowiańska, Słowicza,
Sowia, Spadzista, W. Syrykomli, Szkolna, Świdnicka
od nr 1 do nr 91 (numeracja kolejna), Tatrzańska, K.
Tetmajera, Tunelowa, Wałbrzyska, P. Welońskiego,
Weteranów, Wronia, Wylotowa, śelazna.
3. Dokładny przebieg granic określa mapa stanowiąca
załącznik do uchwały.
§2

Ilekroć mowa w Statucie o „Wspólnocie”, oznacza ona
wymienioną w § 1 ust. 1 Wspólnotę Samorządową „Podgórze, Nowy i Stary Glinik”.
§3
1. Członkami Wspólnoty są jej mieszkańcy.
2. W działalności Wspólnoty oprócz jej mieszkańców
mogą uczestniczyć takŜe inne osoby fizyczne oraz
osoby prawne działające za pośrednictwem swoich
przedstawicieli, których mienie znajduje się na terenie
Wspólnoty lub których działalność jest na nim prowadzona.
3. Do zadań Wspólnoty naleŜy:
1) zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
i prowadzenie działań na rzecz jej integracji,
2) działanie na rzecz rozwoju i poprawy stanu środowiska naturalnego,
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w Ŝyciu
publicznym wszystkich uczestników Wspólnoty,
4) inicjowanie działań i współdziałanie w zakresie
utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym.
4. Członkowie Wspólnoty podejmują decyzje poprzez jej
organy.
II. Organy Wspólnoty
§4
Organami Wspólnoty są:
1) Rada Wspólnoty Samorządowej, zwana dalej „Radą”,
2) Zarząd Wspólnoty Samorządowej, zwany dalej „Zarządem”.
§5
Organem uchwałodawczym Wspólnoty jest Rada
w liczbie 15 osób wybierana przez jej mieszkańców.
§6
Rada wybiera ze swego składu Zarząd, w którego skład
wchodzą: Przewodniczący Zarządu, od 1 do 3 Zastępców Przewodniczącego, Skarbnik i Sekretarz.
§7
1. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Rada pracuje w oparciu o przyjęty regulamin pracy
zatwierdzony przez Radę Miejską.
3. Rada przedkłada raz w roku mieszkańcom Wspólnoty
sprawozdanie z działalności i plan pracy na następny
rok.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 Przewodniczący Rady przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta wraz ze sprawozdaniem
wykorzystania środków finansowych i rzeczowych pozyskanych na działalność Wspólnoty, dołączając ich
specyfikacje.
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§8
1. Do zakresu zadań Rady naleŜy:
1) Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dot.
Wspólnoty m.in. w zakresie:
a) lokalizacji inwestycji,
b) przebiegu tras linii komunikacyjnych,
c) projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2) Dysponowanie środkami finansowymi w ramach
limitu ustalonego w uchwale budŜetowej i środkami
własnymi.
3) Organizowanie samopomocy i wspólnych prac
mieszkańców.
4) Ścisła, bieŜąca współpraca z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w sprawach udzielania pomocy społecznej mieszkańcom Wspólnoty oraz z Administracją
Domów
Mieszkalnych
i Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie
przydziału mieszkań dla mieszkańców Wspólnoty.
Wydawanie w tym zakresie opinii i przedkładanie
ich Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
5) Uchwalanie planu wydatków Wspólnoty w terminie
wynikającym z procedury uchwalania budŜetu
Gminy.
6) Opiniowanie propozycji zmian do Statutu Wspólnoty.
2. Do wyłącznej właściwości Rady naleŜy:
1) wybór oraz odwołanie Zarządu lub poszczególnych
jego członków,
2) podejmowanie uchwał w sprawie zasad zbycia lub
nabycia składników mienia oraz zarządzania mieniem jednostki pomocniczej. Wydawanie upowaŜnień członkom Zarządu do realizacji zadań w tym
zakresie.
§9
1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał w
obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu.
2. Uchwały zapadają w wyniku głosowania jawnego
zwykłą większością głosów (ilość głosów „za”, przewyŜsza ilość głosów „przeciw”) z wyjątkiem uchwał w
sprawach wyboru i odwołania członków Zarządu, które zapadają bezwzględną większością głosów (ilość
głosów „za”, przewyŜsza ilość głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” razem wziętych) w głosowaniu
tajnym.
§ 10
1. Zebrania Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
2. Zebrania zwołuje Przewodniczący Zarządu, a w razie
jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego z
inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Zebrania Rady dotyczące wyboru członków Zarządu
zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 14
dni od daty wyborów do Rady.
§ 11
1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący Zarządu lub
jego Zastępca.
2. Obrady są protokołowane. Protokół i uchwały podpisują: Przewodniczący Zarządu i Sekretarz.
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3. Uchwały sprzeczne z prawem, Statutem Miasta
i Statutem Wspólnoty są niewaŜne.
4. NiewaŜność uchwał stwierdza Rada Miejska na najbliŜszej sesji w formie uchwały i powiadamia
o tym Radę, podając równocześnie treść rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.
§ 12
Przewodniczący Zarządu ogłasza uchwały przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 13
Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały i kopie
protokołu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.
§ 14
Organem wykonawczym Wspólnoty jest Zarząd.
§ 15
Do zadań Zarządu naleŜy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2) wskazywanie sposobu realizacji uchwał i ich wykonywanie,
3) organizowanie imprez osiedlowych np.: w zakresie
kultury, sportu, rozrywki, turystyki,
4) organizowanie prac społecznych,
5) zarządzanie mieniem jednostki pomocniczej,
6) prowadzenie dokumentacji jednostki pomocniczej,
7) informowanie na bieŜąco interesantów w sprawach
dotyczących Wspólnoty i Miasta,
8) określanie sposobu korzystania z lokali stanowiących
mienie Wspólnoty.
§ 16
Do zadań Przewodniczącego Zarządu naleŜy reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz realizacja innych zadań
wynikających z niniejszego Statutu i uchwał Rady.
§ 17
1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Zarząd wybierany jest spośród członków Rady na
pierwszym zebraniu po dokonanych wyborach, zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Pierwsze zebranie prowadzi najstarszy wiekiem Radny, pochodzący z obszaru działania jednostki pomocniczej.
§ 18
1. Kandydatów na Przewodniczącego, Zastępców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu, zgłaszają osoby uprawnione do głosowania – na piśmie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 1/3 osób uprawnionych do
głosowania.
2. Kandydatury przedstawia komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania.
3. Warunkiem głosowania nad kandydatami jest zgoda
kandydatów wyraŜona ustnie w czasie obrad zebrania
lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.
4. Zgłoszenie kandydata winno zawierać uzasadnienie.
§ 19
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Odwołanie poszczególnych członków Zarządu moŜe
nastąpić przed upływem kadencji na uzasadniony wniosek co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
III. Gospodarka finansowa oraz zakres i formy kontroli Wspólnoty
§ 20
1. Wspólnocie moŜe być przyznane odrębną uchwałą
prawo zarządu wydzieloną częścią mienia komunalnego znajdującego się na jej terytorium niezbędnego
do wykonywania zadań statutowych.
2. Wspólnocie przekazuje się środki finansowe przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej dotyczące:
1) wydatków administracyjnych i biurowych związanych z bieŜącym funkcjonowaniem Wspólnoty
(czynsz, artykuły niezbędne do prac konserwatorsko-remontowych siedziby, media, materiały kancelaryjne),
2) wydatków związanych z organizacją imprez, spotkań i uroczystości.
3. Gospodarka finansowa Wspólnoty prowadzona jest w
ramach budŜetu Miasta.
4. Obsługa kasowa Wspólnoty odbywa się za pomocą
konta bankowego Miasta.
5. Oświadczenia woli w zakresie udzielonego pełnomocnictwa do zarządzania mieniem składa członek Zarządu wskazany w uchwale oraz osoby upowaŜnione
przez Prezydenta, a takŜe skarbnik, gdy oświadczenia
dotyczą spraw finansowych lub majątkowych Wspólnoty.
6. Dochodami Wspólnoty są dochody własne, w tym
m.in. pochodzące z darowizn i funduszy uzyskanych z
dobrowolnych składek mieszkańców oraz środki
gminne.
7. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Prezydent
poprzez słuŜby finansowe Urzędu Miejskiego.
8. Realizacja płatności następuje w oparciu o uchwałę
wraz z załączonym rachunkiem lub fakturą potwierdzoną pod względem merytorycznym.
§ 21
1. Kontrola w zakresie dysponowania środkami budŜetowymi oraz zarządzania mieniem sprawowana jest
przez Radę Miejską (za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej) oraz Prezydenta Miasta poprzez odpowiednie
słuŜby Urzędu Miejskiego.
2. Nadzór nad działalnością statutową sprawuje Rada
Miejska (za pośrednictwem Komisji Statutowo-Regulaminowej).
3. W ramach sprawowanego nadzoru Wspólnota przekazuje Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta:
1) sprawozdania z rocznej działalności w terminie do
końca lutego roku następnego, zawierające m.in.
informację dot. rozdysponowania przekazanych
środków finansowych i zarządu mieniem komunalnym,
2) uchwały podejmowane przez Wspólnotę, w tym
dotyczące planu wydatków, w terminie 7 dni od ich
podjęcia,
3) informacje dot. organizacji, funkcjonowania
i działań Wspólnoty na kaŜde Ŝądanie Prezydenta i
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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IV. Zasady i tryb wyborów do Rady Wspólnoty
Samorządowej „Podgórze, Nowy i Stary Glinik”
§ 22
1. Wybory do Rady zarządza Rada Miejska.
2. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje Komisja Wyborcza.
§ 23
Do zadań Komisji Wyborczej naleŜy:
1) rejestrowanie kandydatów na członków Rady,
2) zarządzenie
druku
obwieszczeń
wyborczych
i podanie ich do publicznej wiadomości,
3) zarządzenie druku kart do głosowania,
4) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do
Rady i ogłoszenie ich w trybie określonym w niniejszym Statucie,
5) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę
Miejską Wałbrzycha.
§ 24
1. Rada Miejska Wałbrzycha określa uchwałą kalendarz
czynności wyborczych.
2. JeŜeli w danym okręgu wyborczym nie zostanie zarejestrowana minimalna liczba kandydatów, określona w
§ 5 Statutu Wspólnoty, wyborów w tym okręgu nie
przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia, którego
druk i rozplakatowanie zapewnia Prezydent Miasta.
3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, legitymujących się ilością 25 podpisów
mieszkańców obszaru działania Wspólnoty.
4. Osoba kandydująca do Rady musi wyrazić na to pisemną zgodę.
5. Osoba kandydująca do Rady musi być mieszkańcem
obszaru Wspólnoty.
§ 25
1. Wyborca moŜe udzielić poparcia dowolnej liczbie
kandydatów.
2. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa
podpis obok czytelnie wpisanego nazwiska, imienia i
adresu zamieszkania.
3. Na kaŜdej karcie wykazu osób popierających kandydata umieszcza się jego imię i nazwisko oraz PESEL.
4. Komisja Wyborcza przyjmując zgłoszenie niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne z niniejszymi
przepisami. Na kaŜdym zgłoszeniu komisja odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu.
5. JeŜeli Komisja Wyborcza stwierdzi na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w razie potrzeby
równieŜ wyjaśnień wyborców, Ŝe zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców, odmawia jego przyjęcia wskazując stwierdzone wady i zwraca
zgłoszenie.
6. JeŜeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest
moŜliwe w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym zgłaszających poprzez
umieszczenie ogłoszenia w siedzibie Wspólnoty.
§ 26
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1. Głosowanie odbywa się w oparciu o spis wyborców.
2. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim, najpóźniej w
14 dniu przed dniem wyborów, na podstawie stałego
rejestru wyborców, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach, według miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia oraz adres zamieszkania wyborcy.
5. W spisie wyborców uwzględnia się stałych mieszkańców Wspólnoty mających bierne i czynne prawo wyborcze, w myśl Ordynacji Wyborczej do Rad Gmin,
Rad Powiatów i Sejmików Województw.
6. Wyborca moŜe być wpisany tylko do jednego spisu.
§ 27
Głosowanie odbywa się w lokalu, zwanym dalej „lokalem
wyborczym”, który wyznacza Prezydent Miasta.
§ 28
W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające
tajność głosowania.
§ 29
1. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza
sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją
i opieczętowuje oraz ustala liczbę otrzymanych kart
do głosowania.
2. Od chwili opieczętowania aŜ do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
§ 30
1. Przed przystąpieniem do głosowania, wyborca okazuje Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umoŜliwiający stwierdzenie jego toŜsamości.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez Komisję dopisany i dopuszczony do udziału w
głosowaniu, jeŜeli udokumentuje, iŜ stale zamieszkuje
na obszarze Wspólnoty oraz posiada prawa wyborcze.
§ 31
1. Wyborca ujęty w spisie otrzymuje od Komisji kartę do
głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej Wałbrzycha.
4. Po oddaniu głosu wyborca wrzuca kartę do urny.
§ 32
1. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemoŜliwione, Komisja Wyborcza moŜe zarządzić jego przerwanie, przedłuŜenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej
sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Przewodniczącemu Rady
Miejskiej.
2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania, komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnę
wraz ze spisem wyborców i pieczęcią Rady Miejskiej
na przechowanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej. Komisja ustala równieŜ liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
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oddaje na przechowanie Przewodniczącemu Komisji
Wyborczej. Przed ponownym podjęciem głosowania
komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na
urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
§ 33
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku,
w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza w dniu wyborów jest zabroniona.
2. Komisja Wyborcza postanawia o umieszczeniu w
lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania zwięzłej informacji o sposobie głosowania właściwym dla przeprowadzanych wyborów.
Informację tę sporządza się, według wzoru ustalonego
przez Komisję Wyborczą.
§ 34
Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, Komisja Wyborcza ustala jego wyniki, dokonując czynności określonych w § 35 oraz sporządza protokół zawierający liczby:
1) osób uprawnionych do głosowania,
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) oddanych kart do głosowania,
4) kart niewaŜnych,
5) kart waŜnych,
6) głosów niewaŜnych, z podaniem przyczyny ich niewaŜności,
7) otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania,
8) głosów waŜnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
§ 35
1. Komisja ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę
osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanym pakiecie.
3. Przewodniczący komisji w obecności jej członków
otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
4. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie
lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. JeŜeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest
mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej
niezgodności.
6. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo innych dopisków nie wpływa na waŜność
oddanego na niej głosu.
7. Komisja Wyborcza ustala, na podstawie waŜnych kart
do głosowania, liczbę głosów niewaŜnych oraz liczbę
głosów waŜnie oddanych na kaŜdego kandydata.
§ 36
Komisja sporządza w 3 egzemplarzach protokół głosowania.
§ 37
1. W protokole wymienia się poza liczbami, o których
mowa w § 34 osoby wybrane do Rady.
2. Za wybrane do Rady uwaŜa się osoby, które kolejno
uzyskały największą ilość głosów.
3. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez
kandydatów, którym przypada ostatni mandat w Ra-

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 21

– 1795 –

dzie, o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone na zasadach ustalonych przez Komisję
Wyborczą.
4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i podjęte
decyzje, jak równieŜ inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
5. Protokół podpisują i kaŜdą ze stron parafują wszystkie
osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej obecne
przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią Rady Miejskiej.
6. Członkom Komisji Wyborczej przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów, z tym Ŝe nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania.
§ 38
1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w
miejscu
łatwo
dostępnym
dla
wyborców
1 egzemplarza protokołu głosowania w obszarze.
2. Pozostałe egzemplarze protokołu przekazuje się
Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi
Miasta.
§ 39
1. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) śmierci,
2) rezygnacji z mandatu, złoŜonej na piśmie,
3) utraty praw obywatelskich.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady,
skład Rady zostaje uzupełniony o osoby, które otrzy-
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mały kolejno największą ilość głosów podczas wyboru
Rady, z zastrzeŜeniem § 37 ust. 3.
3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Wspólnoty.
§ 40
Rozstrzyganie wątpliwości w interpretacji powyŜszych
zasad i trybu wyborów naleŜy do Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej Wałbrzycha.
V. Postanowienia końcowe
§ 41
Interpretacja postanowień niniejszego Statutu naleŜy do
Rady Miejskiej.
§ 42
Zmiany w niniejszym Statucie następują w drodze
uchwały Rady Miejskiej, na wniosek Prezydenta, radnych
lub na wniosek Rady Wspólnot.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wałbrzycha.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
ALICJA ROSIAK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r.
(poz. 507)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 30 grudnia 2004 r.
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w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych
pn. Wspólnota Samorządowa „Szczawienko, KsiąŜ” i nadania Statutu
tej jednostce
Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 10
ust. 2 i 4 Statutu Miasta Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003 r. Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

2) działanie na rzecz rozwoju i poprawy stanu środowiska naturalnego,
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w Ŝyciu
publicznym wszystkich uczestników Wspólnoty,
4) inicjowanie działań i współdziałanie w zakresie
utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym.
4. Członkowie Wspólnoty podejmują decyzje poprzez jej
organy.

§1

II. Organy Wspólnoty

1. Wspólnota Samorządowa „Szczawienko, KsiąŜ” jest
jednostką pomocniczą Miasta Wałbrzycha, której obszar wyznaczają granice:
− ul. Wrocławska – od wiaduktu kolejowego (przy ul.
Ogrodowej) od ul. Wilczej do granic miasta i ulice
przyległe,
− ul. Jeździecka – do granicy miasta,
− ul. H. Wieniawskiego (stary przebieg za potokiem
Szczawnik do skrzyŜowania z ul. J. Gagarina),
− ul. J. Gagarina i ulice przyległe,
− ul. Zdrojowa i ulice przyległe.
2. Ulice naleŜące do obszaru:
Al. gen. Charlesa de Gaulle'a.
Place: J. Lelewela.
Ulice: Azaliowa, M. Dąbrowskiej, S. Fabiana,
J. Gagarina, Jaworowa, Jeździecka, Kamienna, Klonowa, Kwiatowa, J. Lelewela, Lubiechowska, Łączna,
Makowa, Nowa, Ogrodowa, Piastów Śląskich, Pogodna, Robotnicza, Rzeczna, Stacyjna, Traktorzystów,
Uczniowska, Wesoła, H. Wieniawskiego od nr 1 do nr
6 (numeracja kolejna), W. Witosa, Wrocławska od nr
60 (numery parzyste do końca zabudowy) i od nr 83
(numery nieparzyste do końca zabudowy), Zakole,
Zdrojowa.
3. Dokładny przebieg granic określa mapa stanowiąca
załącznik do uchwały.

§4

§1
Tworzy się jednostkę pomocniczą pn. Wspólnota Samorządowa „Szczawienko, KsiąŜ” i uchwala się jej Statut w
następującym brzmieniu:
Statut
Wspólnoty Samorządowej „Szczawienko, KsiąŜ”

§2
Ilekroć mowa w Statucie o „Wspólnocie”, oznacza ona
wymienioną w § 1 ust. 1 Wspólnotę Samorządową
„Szczawienko, KsiąŜ”.
§3
1. Członkami Wspólnoty są jej mieszkańcy.
2. W działalności Wspólnoty oprócz jej mieszkańców
mogą uczestniczyć takŜe inne osoby fizyczne oraz
osoby prawne działające za pośrednictwem swoich
przedstawicieli, których mienie znajduje się na terenie
Wspólnoty lub których działalność jest na nim prowadzona.
3. Do zadań Wspólnoty naleŜy:
1) zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
i prowadzenie działań na rzecz jej integracji,

Organami Wspólnoty są:
1) Rada Wspólnoty Samorządowej, zwana dalej „Radą”,
2) Zarząd Wspólnoty Samorządowej, zwany dalej „Zarządem”.
§5
Organem uchwałodawczym Wspólnoty jest Rada
w liczbie 15 osób wybierana przez jej mieszkańców.
§6
Rada wybiera ze swego składu Zarząd, w którego skład
wchodzą: Przewodniczący Zarządu, od 1 do 3 Zastępców Przewodniczącego, Skarbnik i Sekretarz.
§7
1. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Rada pracuje w oparciu o przyjęty regulamin pracy
zatwierdzony przez Radę Miejską.
3. Rada przedkłada raz w roku mieszkańcom Wspólnoty
sprawozdanie z działalności i plan pracy na następny
rok.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 Przewodniczący Rady przedkłada Przewodniczącemu Rady
Miejskiej i Prezydentowi Miasta wraz ze sprawozdaniem wykorzystania środków finansowych i rzeczowych pozyskanych na działalność Wspólnoty, dołączając ich specyfikacje.
§8
1. Do zakresu zadań Rady naleŜy:
1) Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dot.
Wspólnoty m.in. w zakresie:
a) lokalizacji inwestycji,
b) przebiegu tras linii komunikacyjnych,
c) projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2) Dysponowanie środkami finansowymi w ramach
limitu ustalonego w uchwale budŜetowej i środkami
własnymi.
3) Organizowanie samopomocy i wspólnych prac
mieszkańców.
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4) Ścisła, bieŜąca współpraca z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w sprawach udzielania pomocy społecznej mieszkańcom Wspólnoty oraz z Administracją
Domów
Mieszkalnych
i Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie
przydziału mieszkań dla mieszkańców Wspólnoty.
Wydawanie w tym zakresie opinii i przedkładanie
ich Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
5) Uchwalanie planu wydatków Wspólnoty w terminie
wynikającym z procedury uchwalania budŜetu
Gminy.
6) Opiniowanie propozycji zmian do Statutu Wspólnoty.
2. Do wyłącznej właściwości Rady naleŜy:
1) wybór oraz odwołanie Zarządu lub poszczególnych
jego członków,
2) podejmowanie uchwał w sprawie zasad zbycia lub
nabycia składników mienia oraz zarządzania mieniem jednostki pomocniczej. Wydawanie upowaŜnień członkom Zarządu do realizacji zadań w tym
zakresie.

Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały i kopie
protokołu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.
§ 14

§9

Do zadań Przewodniczącego Zarządu naleŜy reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz realizacja innych zadań
wynikających z niniejszego Statutu i uchwał Rady.

1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał w
obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu.
2. Uchwały zapadają w wyniku głosowania jawnego
zwykłą większością głosów (ilość głosów „za”, przewyŜsza ilość głosów „przeciw”) z wyjątkiem uchwał w
sprawach wyboru i odwołania członków Zarządu, które zapadają bezwzględną większością głosów (ilość
głosów „za”, przewyŜsza ilość głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” razem wziętych) w głosowaniu
tajnym.
§ 10
1. Zebrania Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
2. Zebrania zwołuje Przewodniczący Zarządu, a w razie
jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego z
inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Zebrania Rady dotyczące wyboru członków Zarządu
zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 14
dni od daty wyborów do Rady.
§ 11
1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący Zarządu lub
jego Zastępca.
2. Obrady są protokołowane. Protokół i uchwały podpisują: Przewodniczący Zarządu i Sekretarz.
3. Uchwały sprzeczne z prawem, Statutem Miasta
i Statutem Wspólnoty są niewaŜne.
4. NiewaŜność uchwał stwierdza Rada Miejska na najbliŜszej sesji w formie uchwały i powiadamia
o tym Radę, podając równocześnie treść rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.
§ 12
Przewodniczący Zarządu ogłasza uchwały przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 13

Organem wykonawczym Wspólnoty jest Zarząd.
§ 15
Do zadań Zarządu naleŜy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2) wskazywanie sposobu realizacji uchwał i ich wykonywanie,
3) organizowanie imprez osiedlowych np.: w zakresie
kultury, sportu, rozrywki, turystyki,
4) organizowanie prac społecznych,
5) zarządzanie mieniem jednostki pomocniczej,
6) prowadzenie dokumentacji jednostki pomocniczej,
7) informowanie na bieŜąco interesantów w sprawach
dotyczących Wspólnoty i Miasta,
8) określanie sposobu korzystania z lokali stanowiących
mienie Wspólnoty.
§ 16

§ 17
1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Zarząd wybierany jest spośród członków Rady na
pierwszym zebraniu po dokonanych wyborach, zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Pierwsze zebranie prowadzi najstarszy wiekiem Radny, pochodzący z obszaru działania jednostki pomocniczej.
§ 18
1. Kandydatów na Przewodniczącego, Zastępców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu, zgłaszają osoby uprawnione do głosowania – na piśmie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 1/3 osób uprawnionych do
głosowania.
2. Kandydatury przedstawia komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania.
3. Warunkiem głosowania nad kandydatami jest zgoda
kandydatów wyraŜona ustnie w czasie obrad zebrania
lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.
4. Zgłoszenie kandydata winno zawierać uzasadnienie.
§ 19
Odwołanie poszczególnych członków Zarządu moŜe
nastąpić przed upływem kadencji na uzasadniony wniosek co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
III. Gospodarka finansowa oraz zakres i formy kontroli Wspólnoty
§ 20
1. Wspólnocie moŜe być przyznane odrębną uchwałą
prawo zarządu wydzieloną częścią mienia komunalnego znajdującego się na jej terytorium niezbędnego
do wykonywania zadań statutowych.
2. Wspólnocie przekazuje się środki finansowe przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej dotyczące:
1) wydatków administracyjnych i biurowych związanych z bieŜącym funkcjonowaniem Wspólnoty
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(czynsz, artykuły niezbędne do prac konserwatorsko-remontowych siedziby, media, materiały kancelaryjne),
2) wydatków związanych z organizacją imprez, spotkań i uroczystości.
Gospodarka finansowa Wspólnoty prowadzona jest w
ramach budŜetu Miasta.
Obsługa kasowa Wspólnoty odbywa się za pomocą
konta bankowego Miasta.
Oświadczenia woli w zakresie udzielonego pełnomocnictwa do zarządzania mieniem składa członek Zarządu wskazany w uchwale oraz osoby upowaŜnione
przez Prezydenta, a takŜe Skarbnik, gdy oświadczenia dotyczą spraw finansowych lub majątkowych
Wspólnoty.
Dochodami Wspólnoty są dochody własne, w tym
m.in. pochodzące z darowizn i funduszy uzyskanych z
dobrowolnych składek mieszkańców oraz środki
gminne.
Obsługę finansowo-księgową zapewnia Prezydent
poprzez słuŜby finansowe Urzędu Miejskiego.
Realizacja płatności następuje w oparciu o uchwałę
wraz z załączonym rachunkiem lub fakturą potwierdzoną pod względem merytorycznym.
§ 21

1. Kontrola w zakresie dysponowania środkami budŜetowymi oraz zarządzania mieniem sprawowana jest
przez Radę Miejską (za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej) oraz Prezydenta Miasta poprzez odpowiednie
słuŜby Urzędu Miejskiego.
2. Nadzór nad działalnością statutową sprawuje Rada
Miejska (za pośrednictwem Komisji Statutowo-Regulaminowej).
3. W ramach sprawowanego nadzoru Wspólnota przekazuje Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta:
1) sprawozdania z rocznej działalności w terminie do
końca lutego roku następnego, zawierające m.in.
informację dot. rozdysponowania przekazanych
środków finansowych i zarządu mieniem komunalnym,
2) uchwały podejmowane przez Wspólnotę, w tym
dotyczące planu wydatków, w terminie 7 dni od ich
podjęcia,
3) informacje dot. organizacji, funkcjonowania
i działań Wspólnoty na kaŜde Ŝądanie Prezydenta i
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
IV. Zasady i tryb wyborów do Rady Wspólnoty
Samorządowej „Szczawienko, KsiąŜ”
§ 22
1. Wybory do Rady zarządza Rada Miejska.
2. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje Komisja Wyborcza.
§ 23
Do zadań Komisji Wyborczej naleŜy:
1) rejestrowanie kandydatów na członków Rady,
2) zarządzenie
druku
obwieszczeń
wyborczych
i podanie ich do publicznej wiadomości,
3) zarządzenie druku kart do głosowania,
4) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do
Rady i ogłoszenie ich w trybie określonym w niniejszym Statucie,

Poz. 508

5) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę
Miejską Wałbrzycha.
§ 24
1. Rada Miejska Wałbrzycha określa uchwałą kalendarz
czynności wyborczych.
2. JeŜeli w danym okręgu wyborczym nie zostanie zarejestrowana minimalna liczba kandydatów, określona w
§ 5 Statutu Wspólnoty, wyborów w tym okręgu nie
przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia, którego
druk i rozplakatowanie zapewnia Prezydent Miasta.
3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, legitymujących się ilością 25 podpisów
mieszkańców obszaru działania Wspólnoty.
4. Osoba kandydująca do Rady musi wyrazić na to pisemną zgodę.
5. Osoba kandydująca do Rady musi być mieszkańcem
obszaru Wspólnoty.
§ 25
1. Wyborca moŜe udzielić poparcia dowolnej liczbie
kandydatów.
2. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa
podpis obok czytelnie wpisanego nazwiska, imienia i
adresu zamieszkania.
3. Na kaŜdej karcie wykazu osób popierających kandydata umieszcza się jego imię i nazwisko oraz PESEL.
4. Komisja Wyborcza przyjmując zgłoszenie niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne z niniejszymi
przepisami. Na kaŜdym zgłoszeniu komisja odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu.
5. JeŜeli Komisja Wyborcza stwierdzi na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w razie potrzeby
równieŜ wyjaśnień wyborców, Ŝe zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców, odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady i zwraca
zgłoszenie.
6. JeŜeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest
moŜliwe w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym zgłaszających poprzez
umieszczenie ogłoszenia w siedzibie Wspólnoty.
§ 26
1. Głosowanie odbywa się w oparciu o spis wyborców.
2. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim, najpóźniej w
14 dniu przed dniem wyborów, na podstawie stałego
rejestru wyborców, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach, według miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia oraz adres zamieszkania wyborcy.
5. W spisie wyborców uwzględnia się stałych mieszkańców Wspólnoty mających bierne i czynne prawo wyborcze, w myśl Ordynacji Wyborczej do Rad Gmin,
Rad Powiatów i Sejmików Województw.
6. Wyborca moŜe być wpisany tylko do jednego spisu.
§ 27
Głosowanie odbywa się w lokalu, zwanym dalej „lokalem
wyborczym”, który wyznacza Prezydent Miasta.
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§ 28
W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające
tajność głosowania.
§ 29
1. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza
sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i
opieczętowuje oraz ustala liczbę otrzymanych kart do
głosowania.
2. Od chwili opieczętowania aŜ do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
§ 30
1. Przed przystąpieniem do głosowania, wyborca okazuje Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umoŜliwiający stwierdzenie jego toŜsamości.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez Komisję dopisany i dopuszczony do udziału w
głosowaniu, jeŜeli udokumentuje, iŜ stale zamieszkuje
na obszarze Wspólnoty oraz posiada prawa wyborcze.
§ 31
1. Wyborca ujęty w spisie otrzymuje od Komisji kartę do
głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej Wałbrzycha.
4. Po oddaniu głosu wyborca wrzuca kartę do urny.
§ 32
1. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemoŜliwione, Komisja Wyborcza moŜe zarządzić jego przerwanie, przedłuŜenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej
sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Przewodniczącemu Rady
Miejskiej.
2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania, komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnę
wraz ze spisem wyborców i pieczęcią Rady Miejskiej
na przechowanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej. Komisja ustala równieŜ liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie Przewodniczącemu Komisji
Wyborczej. Przed ponownym podjęciem głosowania
komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na
urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
§ 33
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku,
w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza w dniu wyborów jest zabroniona.
2. Komisja Wyborcza postanawia o umieszczeniu w
lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania zwięzłej informacji o sposobie głosowania właściwym dla przeprowadzanych wyborów.
Informację tę sporządza się, według wzoru ustalonego
przez Komisję Wyborczą.
§ 34
Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, Komisja Wyborcza ustala jego wyniki, dokonując czynności określonych w § 35 oraz sporządza protokół zawierający liczby:

Poz. 508

1)
2)
3)
4)
5)
6)

osób uprawnionych do głosowania,
wyborców, którym wydano karty do głosowania,
oddanych kart do głosowania,
kart niewaŜnych,
kart waŜnych,
głosów niewaŜnych, z podaniem przyczyny ich niewaŜności,
7) otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania,
8) głosów waŜnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
§ 35

1. Komisja ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę
osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanym pakiecie.
3. Przewodniczący komisji w obecności jej członków
otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
4. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie
lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. JeŜeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest
mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej
niezgodności.
6. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo innych dopisków nie wpływa na waŜność
oddanego na niej głosu.
7. Komisja Wyborcza ustala, na podstawie waŜnych kart
do głosowania, liczbę głosów niewaŜnych oraz liczbę
głosów waŜnie oddanych na kaŜdego kandydata.
§ 36
Komisja sporządza w 3 egzemplarzach protokół głosowania.
§ 37
1. W protokole wymienia się poza liczbami, o których
mowa w § 34 osoby wybrane do Rady.
2. Za wybrane do Rady uwaŜa się osoby, które kolejno
uzyskały największą ilość głosów.
3. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez
kandydatów, którym przypada ostatni mandat w Radzie, o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone na zasadach ustalonych przez Komisję
Wyborczą.
4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i podjęte
decyzje, jak równieŜ inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
5. Protokół podpisują i kaŜdą ze stron parafują wszystkie
osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej obecne
przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią Rady Miejskiej.
6. Członkom Komisji Wyborczej przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów, z tym Ŝe nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania.
§ 38
1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 21

– 1803 –

miejscu
łatwo
dostępnym
dla
wyborców
1 egzemplarza protokołu głosowania w obszarze.
2. Pozostałe egzemplarze protokołu przekazuje się
Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi
Miasta.
§ 39
1. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) śmierci,
2) rezygnacji z mandatu, złoŜonej na piśmie,
3) utraty praw obywatelskich.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady,
skład Rady zostaje uzupełniony o osoby, które otrzymały kolejno największą ilość głosów podczas wyboru
Rady, z zastrzeŜeniem § 37 ust. 3.
3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Wspólnoty.
§ 40
Rozstrzyganie wątpliwości w interpretacji powyŜszych
zasad i trybu wyborów naleŜy do Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Poz. 508
V. Postanowienia końcowe
§ 41

Interpretacja postanowień niniejszego Statutu naleŜy do
Rady Miejskiej.
§ 42
Zmiany w niniejszym Statucie następują w drodze
uchwały Rady Miejskiej, na wniosek Prezydenta, radnych
lub na wniosek Rady Wspólnoty.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wałbrzycha.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
ALICJA ROSIAK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r.
(poz. 508)
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r.
(poz. 508)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Poz. 508
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Poz. 509

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych
pn. Wspólnota Samorządowa „Rusinowa, Kozice” i nadania Statutu
tej jednostce
Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 10
ust. 2 i 4 Statutu Miasta Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003 r. Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co następuje:
§1
Tworzy się jednostkę pomocniczą pn. Wspólnota Samorządowa „Rusinowa, Kozice” i uchwala się jej Statut w
następującym brzmieniu:

II. Organy Wspólnoty
§4

Wspólnoty Samorządowej „Rusinowa, Kozice”

Organami Wspólnoty są:
1) Rada Wspólnoty Samorządowej, zwana dalej „Radą”,
2) Zarząd Wspólnoty Samorządowej, zwany dalej „Zarządem”.

I. Postanowienia ogólne

§5

§1

Organem uchwałodawczym Wspólnoty jest Rada
w liczbie 15 osób wybierana przez jej mieszkańców.

Statut

1. Wspólnota Samorządowa „Rusinowa, Kozice” jest
jednostką pomocniczą Miasta Wałbrzycha, której obszar wyznaczają granice:
− ul. Noworudzka – do granic miasta,
− ul. Kamieniecka − do granic miasta,
− ul. Głuszycka i ulice przyległe,
− ul. Bystrzycka − do granic miasta,
− ul. Zagórzańska,
− ul. Strzegomska.
2. Ulice naleŜące do obszaru:
Ulice: Bystrzycka, Głuszycka, Kamieniecka, Kłodzka,
Noworudzka, Osiedle Górnicze, Strzegomska, Zagórzańska.
3. Dokładny przebieg granic określa mapa stanowiąca
załącznik do uchwały.
§2
Ilekroć mowa w Statucie o „Wspólnocie”, oznacza ona
wymienioną w § 1 ust. 1 Wspólnotę Samorządową „Rusinowa, Kozice”.
§3
1. Członkami Wspólnoty są jej mieszkańcy.
2. W działalności Wspólnoty oprócz jej mieszkańców
mogą uczestniczyć takŜe inne osoby fizyczne oraz
osoby prawne działające za pośrednictwem swoich
przedstawicieli, których mienie znajduje się na terenie
Wspólnoty lub których działalność jest na nim prowadzona.
3. Do zadań Wspólnoty naleŜy:
1) zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
i prowadzenie działań na rzecz jej integracji,
2) działanie na rzecz rozwoju i poprawy stanu środowiska naturalnego,
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w Ŝyciu
publicznym wszystkich uczestników Wspólnoty,
4) inicjowanie działań i współdziałanie w zakresie
utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym.
4. Członkowie Wspólnoty podejmują decyzje poprzez jej
organy.

§6
Rada wybiera ze swego składu Zarząd, w którego skład
wchodzą: Przewodniczący Zarządu, od 1 do 3 Zastępców Przewodniczącego, Skarbnik i Sekretarz.
§7
1. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Rada pracuje w oparciu o przyjęty regulamin pracy
zatwierdzony przez Radę Miejską.
3. Rada przedkłada raz w roku mieszkańcom Wspólnoty
sprawozdanie z działalności i plan pracy na następny
rok.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 Przewodniczący Rady przedkłada Przewodniczącemu Rady
Miejskiej i Prezydentowi Miasta wraz ze sprawozdaniem wykorzystania środków finansowych i rzeczowych pozyskanych na działalność Wspólnoty dołączając ich specyfikacje.
§8
1. Do zakresu zadań Rady naleŜy:
1) Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dot.
Wspólnoty m.in. w zakresie:
a) lokalizacji inwestycji,
b) przebiegu tras linii komunikacyjnych,
c) projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2) Dysponowanie środkami finansowymi w ramach
limitu ustalonego w uchwale budŜetowej i środkami
własnymi.
3) Organizowanie samopomocy i wspólnych prac
mieszkańców.
4) Ścisła, bieŜąca współpraca z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w sprawach udzielania pomocy społecznej mieszkańcom Wspólnoty oraz z Administracją
Domów
Mieszkalnych
i Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie
przydziału mieszkań dla mieszkańców Wspólnoty.
Wydawanie w tym zakresie opinii i przedkładanie
ich Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
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5) Uchwalanie planu wydatków Wspólnoty w terminie
wynikającym z procedury uchwalania budŜetu
Gminy.
6) Opiniowanie propozycji zmian do Statutu Wspólnoty.
2. Do wyłącznej właściwości Rady naleŜy:
1) wybór oraz odwołanie Zarządu lub poszczególnych
jego członków,
2) podejmowanie uchwał w sprawie zasad zbycia lub
nabycia składników mienia oraz zarządzania mieniem jednostki pomocniczej. Wydawanie upowaŜnień członkom Zarządu do realizacji zadań w tym
zakresie.

2) wskazywanie sposobu realizacji uchwał i ich wykonywanie,
3) organizowanie imprez osiedlowych np.: w zakresie
kultury, sportu, rozrywki, turystyki,
4) organizowanie prac społecznych,
5) zarządzanie mieniem jednostki pomocniczej,
6) prowadzenie dokumentacji jednostki pomocniczej,
7) informowanie na bieŜąco interesantów w sprawach
dotyczących Wspólnoty i Miasta,
8) określanie sposobu korzystania z lokali stanowiących
mienie Wspólnoty.

§9

Do zadań Przewodniczącego Zarządu naleŜy reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz realizacja innych zadań
wynikających z niniejszego Statutu i uchwał Rady.

1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał w
obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu.
2. Uchwały zapadają w wyniku głosowania jawnego
zwykłą większością głosów (ilość głosów „za”, przewyŜsza ilość głosów „przeciw”) z wyjątkiem uchwał w
sprawach wyboru i odwołania członków Zarządu, które zapadają bezwzględną większością głosów (ilość
głosów „za”, przewyŜsza ilość głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” razem wziętych) w głosowaniu
tajnym.

§ 16

§ 17
1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Zarząd wybierany jest spośród członków Rady na
pierwszym zebraniu po dokonanych wyborach, zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Pierwsze zebranie prowadzi najstarszy wiekiem Radny, pochodzący z obszaru działania jednostki pomocniczej.

§ 10

§ 18

1. Zebrania Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
2. Zebrania zwołuje Przewodniczący Zarządu, a w razie
jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego z
inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu, na pisemny
wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Zebrania Rady dotyczące wyboru członków Zarządu
lub zwołuje Przewodniczący
Rady
Miejskiej
w terminie 14 dni od daty wyborów do Rady.

1. Kandydatów na Przewodniczącego, Zastępców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu zgłaszają osoby uprawnione do głosowania – na piśmie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 1/3 osób uprawnionych do
głosowania.
2. Kandydatury przedstawia komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania.
3. Warunkiem głosowania nad kandydatami jest zgoda
kandydatów wyraŜona ustnie w czasie obrad zebrania
lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.
4. Zgłoszenie kandydata winno zawierać uzasadnienie.

§ 11
1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący Zarządu lub
jego Zastępca.
2. Obrady są protokołowane. Protokół i uchwały podpisują: Przewodniczący Zarządu i Sekretarz.
3. Uchwały sprzeczne z prawem, Statutem Miasta
i Statutem Wspólnoty są niewaŜne.
4. NiewaŜność uchwał stwierdza Rada Miejska na najbliŜszej sesji w formie uchwały i powiadamia
o tym Radę, podając równocześnie treść rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.
§ 12
Przewodniczący Zarządu ogłasza uchwały przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 13
Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały i kopie
protokołu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.
§ 14
Organem wykonawczym Wspólnoty jest Zarząd.
§ 15
Do zadań Zarządu naleŜy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

§ 19
Odwołanie poszczególnych członków Zarządu moŜe
nastąpić przed upływem kadencji na uzasadniony wniosek co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
III. Gospodarka finansowa oraz zakres i formy kontroli Wspólnoty
§ 20
1. Wspólnocie moŜe być przyznane odrębną uchwałą
prawo zarządu wydzieloną częścią mienia komunalnego znajdującego się na jej terytorium niezbędnego
do wykonywania zadań statutowych.
2. Wspólnocie przekazuje się środki finansowe przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej dotyczące:
1) wydatków administracyjnych i biurowych związanych z bieŜącym funkcjonowaniem Wspólnoty
(czynsz, artykuły niezbędne do prac konserwatorsko-remontowych siedziby, media, materiały kancelaryjne),
2) wydatków związanych z organizacją imprez, spotkań i uroczystości.
3. Gospodarka finansowa Wspólnoty prowadzona jest w
ramach budŜetu Miasta.
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4. Obsługa kasowa Wspólnoty odbywa się za pomocą
konta bankowego Miasta.
5. Oświadczenia woli w zakresie udzielonego pełnomocnictwa do zarządzania mieniem składa członek Zarządu wskazany w uchwale oraz osoby upowaŜnione
przez Prezydenta, a takŜe Skarbnik, gdy oświadczenia dotyczą spraw finansowych lub majątkowych
Wspólnoty.
6. Dochodami Wspólnoty są dochody własne, w tym
m.in. pochodzące z darowizn i funduszy uzyskanych z
dobrowolnych składek mieszkańców oraz środki
gminne.
7. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Prezydent
poprzez słuŜby finansowe Urzędu Miejskiego.
8. Realizacja płatności następuje w oparciu o uchwałę
wraz z załączonym rachunkiem lub fakturą potwierdzoną pod względem merytorycznym.
§ 21
1. Kontrola w zakresie dysponowania środkami budŜetowymi oraz zarządzania mieniem sprawowana jest
przez Radę Miejską (za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej) oraz Prezydenta Miasta poprzez odpowiednie
słuŜby Urzędu Miejskiego.
2. Nadzór nad działalnością statutową sprawuje Rada
Miejska (za pośrednictwem Komisji StatutowoRegulaminowej).
3. W ramach sprawowanego nadzoru Wspólnota przekazuje Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta:
1) sprawozdania z rocznej działalności w terminie do
końca lutego roku następnego, zawierające m.in.
informację dot. rozdysponowania przekazanych
środków finansowych i zarządu mieniem komunalnym,
2) uchwały podejmowane przez Wspólnotę, w tym
dotyczące planu wydatków, w terminie 7 dni od ich
podjęcia,
3) informacje dot. organizacji, funkcjonowania
i działań Wspólnoty na kaŜde Ŝądanie Prezydenta i
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
IV. Zasady i tryb wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Rusinowa, Kozice”
§ 22
1. Wybory do Rady zarządza Rada Miejska.
2. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje Komisja Wyborcza.
§ 23
Do zadań Komisji Wyborczej naleŜy:
1) rejestrowanie kandydatów na członków Rady,
2) zarządzenie
druku
obwieszczeń
wyborczych
i podanie ich do publicznej wiadomości,
3) zarządzenie druku kart do głosowania,
4) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do
Rady i ogłoszenie ich w trybie określonym w niniejszym Statucie,
5) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę
Miejską Wałbrzycha,
§ 24
1. Rada Miejska Wałbrzycha określa uchwałą kalendarz
czynności wyborczych.
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2. JeŜeli w danym okręgu wyborczym nie zostanie zarejestrowana minimalna liczba kandydatów, określona w
§ 5 Statutu Wspólnoty, wyborów w tym okręgu nie
przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia, którego
druk i rozplakatowanie zapewnia Prezydent Miasta.
3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, legitymujących się ilością 25 podpisów
mieszkańców obszaru działania Wspólnoty.
4. Osoba kandydująca do Rady musi wyrazić na to pisemną zgodę.
5. Osoba kandydująca do Rady musi być mieszkańcem
obszaru Wspólnoty.
§ 25
1. Wyborca moŜe udzielić poparcia dowolnej liczbie
kandydatów.
2. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa
podpis obok czytelnie wpisanego nazwiska, imienia i
adresu zamieszkania .
3. Na kaŜdej karcie wykazu osób popierających kandydata umieszcza się jego imię i nazwisko oraz PESEL.
4. Komisja Wyborcza przyjmując zgłoszenie niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne z niniejszymi
przepisami. Na kaŜdym zgłoszeniu komisja odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu.
5. JeŜeli Komisja Wyborcza stwierdzi na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w razie potrzeby
równieŜ wyjaśnień wyborców, Ŝe zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców, odmawia jego przyjęcia wskazując stwierdzone wady i zwraca
zgłoszenie.
6. JeŜeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest
moŜliwe w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym zgłaszających poprzez
umieszczenie ogłoszenia w siedzibie Wspólnoty.
§ 26
1. Głosowanie odbywa się w oparciu o spis wyborców.
2. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim, najpóźniej w
14 dniu przed dniem wyborów, na podstawie stałego
rejestru wyborców, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach, według miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia oraz adres zamieszkania wyborcy.
5. W spisie wyborców uwzględnia się stałych mieszkańców Wspólnoty mających bierne i czynne prawo wyborcze, w myśl Ordynacji Wyborczej do Rad Gmin,
Rad Powiatów i Sejmików Województw.
6. Wyborca moŜe być wpisany tylko do jednego spisu.
§ 27
Głosowanie odbywa się w lokalu, zwanym dalej „lokalem
wyborczym”, który wyznacza Prezydent Miasta.
§ 28
W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające
tajność głosowania.
§ 29
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1. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza
sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i
opieczętowuje oraz ustala liczbę otrzymanych kart do
głosowania.
2. Od chwili opieczętowania aŜ do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

6) głosów niewaŜnych, z podaniem przyczyny ich niewaŜności,
7) otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania,
8) głosów waŜnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
§ 35

§ 30

1. Komisja ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę
osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanym pakiecie.
3. Przewodniczący komisji w obecności jej członków
otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
4. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie
lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. JeŜeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest
mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej
niezgodności.
6. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo innych dopisków nie wpływa na waŜność
oddanego na niej głosu.
7. Komisja Wyborcza ustala, na podstawie waŜnych kart
do głosowania, liczbę głosów niewaŜnych oraz liczbę
głosów waŜnie oddanych na kaŜdego kandydata.
§ 36

1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje
Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument
umoŜliwiający stwierdzenie jego toŜsamości.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez Komisję dopisany i dopuszczony do udziału w
głosowaniu, jeŜeli udokumentuje, iŜ stale zamieszkuje
na obszarze Wspólnoty oraz posiada prawa wyborcze.
§ 31
1. Wyborca ujęty w spisie otrzymuje od Komisji kartę do
głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej Wałbrzycha.
4. Po oddaniu głosu wyborca wrzuca kartę do urny.
§ 32
1. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemoŜliwione, Komisja Wyborcza moŜe zarządzić jego przerwanie, przedłuŜenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej
sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Przewodniczącemu Rady
Miejskiej.
2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnę
wraz ze spisem wyborców i pieczęcią Rady Miejskiej
na przechowanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej. Komisja ustala równieŜ liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie Przewodniczącemu Komisji
Wyborczej. Przed ponownym podjęciem głosowania
komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na
urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.

Komisja sporządza w 3 egzemplarzach protokół głosowania.
§ 37

1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku,
w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza w dniu wyborów jest zabroniona.
2. Komisja Wyborcza postanawia o umieszczeniu
w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym
tajność głosowania zwięzłej informacji o sposobie głosowania właściwym dla przeprowadzanych wyborów.
Informację tę sporządza się według wzoru ustalonego
przez Komisję Wyborczą.

1. W protokole wymienia się poza liczbami, o których
mowa w § 34, osoby wybrane do Rady.
2. Za wybrane do Rady uwaŜa się osoby, które kolejno
uzyskały największą ilość głosów.
3. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez
kandydatów, którym przypada ostatni mandat w Radzie, o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone na zasadach ustalonych przez Komisję
Wyborczą.
4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i podjęte
decyzje, jak równieŜ inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
5. Protokół podpisują i kaŜdą ze stron parafują wszystkie
osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej obecne
przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią Rady Miejskiej.
6. Członkom Komisji Wyborczej przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów, z tym Ŝe nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania.

§ 34

§ 38

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala jego wyniki, dokonując czynności określonych w § 35 oraz sporządza protokół zawierający liczby:
1) osób uprawnionych do głosowania,
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) oddanych kart do głosowania,
4) kart niewaŜnych,
5) kart waŜnych,

1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w
miejscu
łatwo
dostępnym
dla
wyborców
1 egzemplarza protokołu głosowania w obszarze.
2. Pozostałe egzemplarze protokołu przekazuje się
Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi
Miasta.

§ 33
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§ 39

§ 42

1. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) śmierci,
2) rezygnacji z mandatu, złoŜonej na piśmie,
3) utraty praw obywatelskich.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady,
skład Rady zostaje uzupełniony o osoby, które otrzymały kolejno największą ilość głosów podczas wyboru
Rady, z zastrzeŜeniem § 37 ust. 3.
3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Wspólnoty.

Zmiany w niniejszym Statucie następują w drodze
uchwały Rady Miejskiej, na wniosek Prezydenta, radnych
lub na wniosek Rady Wspólnoty.

§ 40

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wałbrzycha.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rozstrzyganie wątpliwości w interpretacji powyŜszych
zasad i trybu wyborów naleŜy do Komisji StatutowoRegulaminowej Rady Miejskiej Wałbrzycha.
V. Postanowienia końcowe.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

§ 41
Interpretacja postanowień niniejszego Statutu naleŜy do
Rady Miejskiej.

ALICJA ROSIAK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r.
(poz. 509)
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r.
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510
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych
pn. Wspólnota Samorządowa „Lubiechów” i nadania Statutu tej jednostce
Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 10
ust. 2 i 4 Statutu Miasta Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003 r. Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co następuje:
§1

§5

Tworzy się jednostkę pomocniczą p.n. Wspólnota Samorządowa „Lubiechów” i uchwala się jej Statut
w następującym brzmieniu:

Organem uchwałodawczym Wspólnoty jest Rada
w liczbie 15 osób wybierana przez jej mieszkańców.

Statut
Wspólnoty Samorządowej „Lubiechów”

§6

I. Postanowienia ogólne

Rada wybiera ze swego składu Zarząd, w którego skład
wchodzą: Przewodniczący Zarządu, od 1 do 3 Zastępców
Przewodniczącego, Skarbnik i Sekretarz.

§1

§7

1. Wspólnota Samorządowa „Lubiechów” jest jednostką
pomocniczą Miasta Wałbrzycha, której obszar wyznaczają granice ulic:
Wilcza, Łowiecka, Lisia .
2.Dokładny przebieg granic określa mapa stanowiąca
załącznik do uchwały.

1. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Rada pracuje w oparciu o przyjęty regulamin pracy
zatwierdzony przez Radę Miejską.
3. Rada przedkłada raz w roku mieszkańcom Wspólnoty
sprawozdanie z działalności i plan pracy na następny
rok.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Rady przedkłada Przewodniczącemu Rady
Miejskiej i Prezydentowi Miasta wraz ze sprawozdaniem wykorzystania środków finansowych i rzeczowych pozyskanych na działalność Wspólnoty, dołączając ich specyfikacje.

§2
Ilekroć mowa w Statucie o „Wspólnocie”, oznacza ona
wymienioną w § 1 ust. 1 Wspólnotę Samorządową „Lubiechów”.
§3
1. Członkami Wspólnoty są jej mieszkańcy.
2. W działalności Wspólnoty oprócz jej mieszkańców
mogą uczestniczyć takŜe inne osoby fizyczne oraz
osoby prawne działające za pośrednictwem swoich
przedstawicieli, których mienie znajduje się na terenie
Wspólnoty lub których działalność jest na nim prowadzona.
3. Do zadań Wspólnoty naleŜy:
1) zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
i prowadzenie działań na rzecz jej integracji,
2) działanie na rzecz rozwoju i poprawy stanu środowiska naturalnego,
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w Ŝyciu
publicznym wszystkich uczestników Wspólnoty,
4) inicjowanie działań i współdziałanie w zakresie
utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym.
4. Członkowie Wspólnoty podejmują decyzje poprzez jej
organy.
II. Organy Wspólnoty
§4
Organami Wspólnoty są:
1. Rada Wspólnoty Samorządowej, zwana dalej „Radą”,
2. Zarząd Wspólnoty Samorządowej, zwany dalej „Zarządem”.

§8
1. Do zakresu zadań Rady naleŜy:
1) Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dot.
Wspólnoty m.in. w zakresie:
a) lokalizacji inwestycji,
b) przebiegu tras linii komunikacyjnych,
c) projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2) Dysponowanie środkami finansowymi w ramach
limitu ustalonego w uchwale budŜetowej i środkami
własnymi.
3) Organizowanie samopomocy i wspólnych prac
mieszkańców.
4) Ścisła, bieŜąca współpraca z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w sprawach udzielania pomocy społecznej mieszkańcom Wspólnoty oraz z Administracją
Domów
Mieszkalnych
i Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie
przydziału mieszkań dla mieszkańców Wspólnoty.
Wydawanie w tym zakresie opinii i przedkładanie
ich Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
5) Uchwalanie planu wydatków Wspólnoty w terminie
wynikającym z procedury uchwalania budŜetu
Gminy.
6) Opiniowanie propozycji zmian do Statutu Wspólnoty.
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2. Do wyłącznej właściwości Rady naleŜy:
1) wybór oraz odwołanie Zarządu lub poszczególnych
jego członków,
2) podejmowanie uchwał w sprawie zasad zbycia lub
nabycia składników mienia oraz zarządzania mieniem jednostki pomocniczej. Wydawanie upowaŜnień członkom Zarządu do realizacji zadań w tym
zakresie.

5. zarządzanie mieniem jednostki pomocniczej,
6. prowadzenie dokumentacji jednostki pomocniczej,
7. informowanie na bieŜąco interesantów w sprawach
dotyczących Wspólnoty i Miasta,
8. określanie sposobu korzystania z lokali stanowiących
mienie Wspólnoty.

§9

Do zadań Przewodniczącego Zarządu naleŜy reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz realizacja innych zadań
wynikających z niniejszego Statutu i uchwał Rady.

1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał w
obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu.
2. Uchwały zapadają w wyniku głosowania jawnego
zwykłą większością głosów (ilość głosów „za”, przewyŜsza ilość głosów „przeciw”) z wyjątkiem uchwał w
sprawach wyboru i odwołania członków Zarządu, które zapadają bezwzględną większością głosów (ilość
głosów „za”, przewyŜsza ilość głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” razem wziętych) w głosowaniu
tajnym.
§ 10
1. Zebrania Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
2. Zebrania zwołuje Przewodniczący Zarządu, a w razie
jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego z
inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Zebrania Rady dotyczące wyboru członków Zarządu
zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 14
dni od daty wyborów do Rady.
§ 11
1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący Zarządu lub
jego Zastępca.
2. Obrady są protokołowane. Protokół i uchwały podpisują: Przewodniczący Zarządu i Sekretarz.
3. Uchwały sprzeczne z prawem, Statutem Miasta
i Statutem Wspólnoty są niewaŜne.
4. NiewaŜność uchwał stwierdza Rada Miejska na najbliŜszej sesji w formie uchwały i powiadamia
o tym Radę, podając równocześnie treść rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.
§ 12
Przewodniczący Zarządu ogłasza uchwały przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 13
Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały i kopie
protokołu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.
§ 14
Organem wykonawczym Wspólnoty jest Zarząd.
§ 15
Do zadań Zarządu naleŜy:
1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2. wskazywanie sposobu realizacji uchwał i ich wykonywanie,
3. organizowanie imprez osiedlowych np.: w zakresie
kultury, sportu, rozrywki, turystyki,
4. organizowanie prac społecznych,

§ 16

§ 17
1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Zarząd wybierany jest spośród członków Rady na
pierwszym zebraniu po dokonanych wyborach, zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Pierwsze zebranie prowadzi najstarszy wiekiem Radny, pochodzący z obszaru działania jednostki pomocniczej.
§ 18
1. Kandydatów na Przewodniczącego, Zastępców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu zgłaszają osoby uprawnione do głosowania – na piśmie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 1/3 osób uprawnionych do
głosowania.
2. Kandydatury przedstawia komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania.
3. Warunkiem głosowania nad kandydatami jest zgoda
kandydatów wyraŜona ustnie w czasie obrad zebrania
lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.
4. Zgłoszenie kandydata winno zawierać uzasadnienie.
§ 19
Odwołanie poszczególnych członków Zarządu moŜe
nastąpić przed upływem kadencji na uzasadniony wniosek co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
III. Gospodarka finansowa oraz zakres i formy kontroli Wspólnoty
§ 20
1. Wspólnocie moŜe być przyznane odrębną uchwałą
prawo zarządu wydzieloną częścią mienia komunalnego znajdującego się na jej terytorium niezbędnego
do wykonywania zadań statutowych.
2. Wspólnocie przekazuje się środki finansowe przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej dotyczące:
1) wydatków administracyjnych i biurowych związanych z bieŜącym funkcjonowaniem Wspólnoty
(czynsz, artykuły niezbędne do prac konserwatorsko-remontowych siedziby, media, materiały kancelaryjne),
2) wydatków związanych z organizacją imprez, spotkań i uroczystości.
2. Gospodarka finansowa Wspólnoty prowadzona jest w
ramach budŜetu Miasta.
3. Obsługa kasowa Wspólnoty odbywa się za pomocą
konta bankowego Miasta.
4. Oświadczenia woli w zakresie udzielonego pełnomocnictwa do zarządzania mieniem składa członek Zarządu wskazany w uchwale oraz osoby upowaŜnione
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przez Prezydenta, a takŜe skarbnik, gdy oświadczenia
dotyczą spraw finansowych lub majątkowych Wspólnoty.
5. Dochodami Wspólnoty są dochody własne, w tym
m.in. pochodzące z darowizn i funduszy uzyskanych z
dobrowolnych składek mieszkańców oraz środki
gminne.
6. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Prezydent
poprzez słuŜby finansowe Urzędu Miejskiego.
7. Realizacja płatności następuje w oparciu o uchwałę
wraz z załączonym rachunkiem lub fakturą potwierdzoną pod względem merytorycznym.

nia wyborów Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia, którego
druk i rozplakatowanie zapewnia Prezydent Miasta.
3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, legitymujących się ilością 25 podpisów
mieszkańców obszaru działania Wspólnoty.
4. Osoba kandydująca do Rady musi wyrazić na to pisemną zgodę.
5. Osoba kandydująca do Rady musi być mieszkańcem
obszaru Wspólnoty.

§ 21

1. Wyborca moŜe udzielić poparcia dowolnej liczbie
kandydatów.
2. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa
podpis obok czytelnie wpisanego nazwiska, imienia i
adresu zamieszkania .
3. Na kaŜdej karcie wykazu osób popierających kandydata umieszcza się jego imię i nazwisko oraz PESEL.
4. Komisja Wyborcza przyjmując zgłoszenie niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne z niniejszymi
przepisami. Na kaŜdym zgłoszeniu komisja odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu.
5. JeŜeli Komisja Wyborcza stwierdzi na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w razie potrzeby
równieŜ wyjaśnień wyborców, Ŝe zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców, odmawia jego przyjęcia wskazując stwierdzone wady i zwraca
zgłoszenie.
6. JeŜeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest
moŜliwe w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym zgłaszających poprzez
umieszczenie ogłoszenia w siedzibie Wspólnoty.

1. Kontrola w zakresie dysponowania środkami budŜetowymi oraz zarządzania mieniem sprawowana jest
przez Radę Miejską (za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej) oraz Prezydenta Miasta poprzez odpowiednie
słuŜby Urzędu Miejskiego.
2. Nadzór nad działalnością statutową sprawuje Rada
Miejska (za pośrednictwem Komisji StatutowoRegulaminowej).
3. W ramach sprawowanego nadzoru Wspólnota przekazuje Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta:
1) sprawozdania z rocznej działalności w terminie do
końca lutego roku następnego, zawierające m.in.
informację dot. rozdysponowania przekazanych
środków finansowych i zarządu mieniem komunalnym,
2) uchwały podejmowane przez Wspólnotę, w tym
dotyczące planu wydatków, w terminie 7 dni od ich
podjęcia,
3) informacje dot. organizacji, funkcjonowania
i działań Wspólnoty na kaŜde Ŝądanie Prezydenta i
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
IV. Zasady i tryb wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Lubiechów”
§ 22
1. Wybory do Rady zarządza Rada Miejska.
2. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje Komisja Wyborcza.
§ 23
Do zadań Komisji Wyborczej naleŜy:
1. rejestrowanie kandydatów na członków Rady,
2. zarządzenie
druku
obwieszczeń
wyborczych
i podanie ich do publicznej wiadomości,
3. zarządzenie druku kart do głosowania,
4. ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do
Rady i ogłoszenie ich w trybie określonym w niniejszym Statucie,
5. czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania.
6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę
Miejską Wałbrzycha.
§ 24
1. Rada Miejska Wałbrzycha określa uchwałą kalendarz
czynności wyborczych.
2. JeŜeli w danym okręgu wyborczym nie zostanie zarejestrowana minimalna liczba kandydatów, określona w
§ 5 Statutu Wspólnoty, wyborów w tym okręgu nie
przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadze-

§ 25

§ 26
1. Głosowanie odbywa się w oparciu o spis wyborców.
2. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim, najpóźniej w
14 dniu przed dniem wyborów, na podstawie stałego
rejestru wyborców, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach, według miejsca zamieszkania wyborców.
4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia oraz adres zamieszkania wyborcy.
5. W spisie wyborców uwzględnia się stałych mieszkańców Wspólnoty mających bierne i czynne prawo wyborcze, w myśl Ordynacji Wyborczej do Rad Gmin,
Rad Powiatów i Sejmików Województw.
6. Wyborca moŜe być wpisany tylko do jednego spisu.
§ 27
Głosowanie odbywa się w lokalu, zwanym dalej „lokalem
wyborczym”, który wyznacza Prezydent Miasta.
§ 28
W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające
tajność głosowania.
§ 29
1. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza
sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją
i opieczętowuje oraz ustala liczbę otrzymanych kart
do głosowania.
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2. Od chwili opieczętowania aŜ do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
§ 30
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje
Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument
umoŜliwiający stwierdzenie jego toŜsamości.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie
przez Komisję dopisany i dopuszczony do udziału w
głosowaniu, jeŜeli udokumentuje, iŜ stale zamieszkuje
na obszarze Wspólnoty oraz posiada prawa wyborcze.
§ 31
1. Wyborca ujęty w spisie otrzymuje od Komisji kartę do
głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej Wałbrzycha.
4. Po oddaniu głosu wyborca wrzuca kartę do urny.
§ 32
1. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemoŜliwione, Komisja Wyborcza moŜe zarządzić jego przerwanie, przedłuŜenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej
sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Przewodniczącemu Rady
Miejskiej.
2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania, komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnę
wraz ze spisem wyborców i pieczęcią Rady Miejskiej
na przechowanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej. Komisja ustala równieŜ liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i
oddaje na przechowanie Przewodniczącemu Komisji
Wyborczej. Przed ponownym podjęciem głosowania
komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na
urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
§ 33
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku,
w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza w dniu wyborów jest zabroniona.
2. Komisja Wyborcza postanawia o umieszczeniu w
lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania zwięzłej informacji o sposobie głosowania właściwym dla przeprowadzanych wyborów.
Informację tę sporządza się według wzoru ustalonego
przez Komisję Wyborczą.
§ 34
Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala jego wyniki, dokonując czynności określonych w § 35 oraz sporządza protokół zawierający liczby:
1. osób uprawnionych do głosowania,
2. wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3. oddanych kart do głosowania,
4. kart niewaŜnych,
5. kart waŜnych,
6. głosów niewaŜnych, z podaniem przyczyny ich niewaŜności,
7. otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania,
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8. głosów waŜnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
§ 35
1. Komisja ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę
osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanym pakiecie.
3. Przewodniczący komisji w obecności jej członków
otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
4. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie
lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. JeŜeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest
mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej
niezgodności.
6. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo innych dopisków nie wpływa na waŜność
oddanego na niej głosu.
7. Komisja Wyborcza ustala, na podstawie waŜnych kart
do głosowania, liczbę głosów niewaŜnych oraz liczbę
głosów waŜnie oddanych na kaŜdego kandydata.
§ 36
Komisja sporządza w 3 egzemplarzach protokół głosowania.
§ 37
1. W protokole wymienia się poza liczbami, o których
mowa w § 34, osoby wybrane do Rady.
2. Za wybrane do Rady uwaŜa się osoby, które kolejno
uzyskały największą ilość głosów.
3. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez
kandydatów, którym przypada ostatni mandat w Radzie, o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone na zasadach ustalonych przez Komisję
Wyborczą.
4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i podjęte
decyzje, jak równieŜ inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
5. Protokół podpisują i kaŜdą ze stron parafują wszystkie
osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej obecne
przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią Rady Miejskiej.
6. Członkom Komisji Wyborczej przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów, z tym Ŝe nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania.
§ 38
1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w
miejscu
łatwo
dostępnym
dla
wyborców,
1 egzemplarza protokołu głosowania w obszarze.
2. Pozostałe egzemplarze protokołu przekazuje się
Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi
Miasta.
§ 39
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1. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) śmierci,
2) rezygnacji z mandatu, złoŜonej na piśmie,
3) utraty praw obywatelskich.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady,
skład Rady zostaje uzupełniony o osoby, które otrzymały kolejno największą ilość głosów podczas wyboru
Rady, z zastrzeŜeniem § 37 ust. 3.
3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Wspólnoty.

§ 40
Rozstrzyganie wątpliwości w interpretacji powyŜszych
zasad i trybu wyborów naleŜy do Komisji StatutowoRegulaminowej Rady Miejskiej Wałbrzycha.
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Interpretacja postanowień niniejszego Statutu naleŜy do
Rady Miejskiej.
§ 42
Zmiany w niniejszym Statucie następują w drodze
uchwały Rady Miejskiej, na wniosek Prezydenta, radnych
lub na wniosek Rady Wspólnoty.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wałbrzycha.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

V. Postanowienia końcowe
§ 41

ALICJA ROSIAK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r.
(poz. 510)
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z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a takŜe wysokości szczegółowych
zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844,
Dz.
U.
z
2003
r.
Nr
203,
poz.
1966,
Dz.
U.
z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Dz. U.
z 2004 r. Nr 179, poz. 1985) oraz w powiązaniu z:
1) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002
Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2002 r. Nr
153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U.
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203),
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową ,wykazy stanowisk oraz dodatkowych
zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków
przyznawania
dodatku
motywacyjnego,
wykazu
trudnych
i uciąŜliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku
za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat Dz. U. z
2000
r.
Nr
39,
poz.
455,
Nr
100,
poz.
1074,
z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 2003 r.
Nr 34, poz. 286, z 2004 r. Nr 74, poz. 667.
Rada Gminy Kłodzko uchwala:
§1
1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a takŜe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie
wymienione w punkcie 2.
2. Dla nauczycieli – staŜystów posiadających wymagane
kwalifikacje w danych typach szkół zwiększa się o
10% minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego
wynikające z tabeli zaszeregowania.
3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
a) dodatku za wysługę lat,
b) dodatku za uciąŜliwość pracy,
c) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze
nocnej,
d) nagród jubileuszowych,
e) zasiłku na zagospodarowanie,
f) odpraw z tytułu rozwiązywania stosunku pracy,
g) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,
h) nagród jubileuszowych
określają przepisy ustawy Karta Nauczyciela, przepisy
rozporządzenia oraz innych ustaw.
4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych
reguluje przepis art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r.

o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
§2
Ustala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagradzania, a takŜe
wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2005 r.
§1
„Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku za warunki pracy,
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw,
5) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
6) dodatku za wysługę lat,
7) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
I. DODATEK MOTYWACYJNY
§2
Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
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1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
– uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich
moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów lub sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
– umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
– pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektowne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2. Jakość świadczonej pracy w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
– systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków,
– podnoszenie umiejętności zawodowych,
– wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
– dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
– prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w
tym pedagogicznej,
– rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
słuŜbowych,
– przestrzeganie dyscypliny pracy.
3. Posiadanie wyróŜniającej lub dobrej oceny pracy.
4. ZaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
– udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
– udział w komisjach przedmiotowych i innych,
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– opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,
– prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
– aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
§3
1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie moŜe być
wyŜszy niŜ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Ustala się limit środków finansowych na dodatki motywacyjne w wysokości nie więcej niŜ 2% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określonego
w
rozporządzeniu
MENiS
(Dz.
U.
Nr 39, poz. 455 z 2000 r. ze zmianami).
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie dłuŜszy niŜ na jeden rok budŜetowy.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom
spełniania warunków, o których mowa w § 2, ustala
dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy
Kłodzko.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
II. DODATEK FUNKCYJNY
§4
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej w tabeli:

TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH
Stanowisko

Ilość oddziałów

1. Dyrektor szkoły

od 5 oddziałów
od 6–8 oddziałów
od 9–16 oddziałów
powyŜej 17oddziałów

2. Wicedyrektor szkoły
3. Dyrektor przedszkola

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę
uczniów i oddziałów, złoŜoność zadań wynikających z
zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła
funkcjonuje ustala:
a) dla dyrektora Wójt Gminy Kłodzko
b) dla wicedyrektora dyrektor szkoły.
§5

Wysokość dodatku funkcyjnego
(miesięcznie z wynagrodzenia zasadniczego)
od 10% do 20%
od 20% do 30%
od 30% do 40%
od 40% do 60%
od 15% do 30%
od 20% do 30%

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:
a) powierzenia wychowawstwa klasy w gimnazjum –
50 złotych miesięcznie,
b) powierzenia wychowawstwa klasy w szkole podstawowej – 35 złotych miesięcznie,
c) powierzenia wychowawstwa w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej –
30 złotych miesięcznie,
d) sprawowania funkcji opiekuna staŜu – 25 złotych
miesięcznie.
§6
1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4
i § 5, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło powierzenie
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa, lub funk-
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cji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 4 i § 5, nie
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania
zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca − od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
III. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§7
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z
tytułu pracy w trudnych, uciąŜliwych dla zdrowia warunkach
określonych
w
przepisach
§
6
i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 maja 2000 r. Dz. U. Nr 39, poz. 455 ze
zmianami, a w szczególności:
a) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
przysługuje dodatek do wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
b) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje
dodatek do wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak
za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeŜeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały
obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy
nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.
4. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się
w odpowiedniej części proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w tych warunkach.
§8
1. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1. zajęć wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 2-9, prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą, których rodzaj i
stopień niepełnosprawności został określony w § 2
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku Ŝycia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz
prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą powyŜej 16
roku Ŝycia, u których wystąpiło naruszenie sprawności
organizmu
z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).
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2. Z tytułu pracy w warunkach uciąŜliwych, o których
mowa w § 7, przysługuje dodatek w wysokości
10% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje
nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach.
4. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje
mimo niespełnienia warunku, o którym mowa
w punkcie 2, w okresie niewykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za
okres urlopu wypoczynkowego.
5. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przysługuje dodatek za
uciąŜliwe warunki pracy na zasadach określonych
w ust. 1.
6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne
lub uciąŜliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z kaŜdego tytułu.
7. Dodatek ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy Kłodzko.
8. Dodatek za trudne i uciąŜliwe warunki pracy wypłaca się z dołu.
IV. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH
ZASTĘPSTW
§9
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia
zasadniczego
(łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa
odbywa się w warunkach trudnych, uciąŜliwych lub
szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa
nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w
ust. 1 i 2, ustala się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy
lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć
do
1/2
godziny
pomija
się,
a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 10
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w
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środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni
ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar
zajęć
określony
w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy (za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe
być jednak większa niŜ liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w
których nauczyciel nie mógł ich realizować
z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, a w
szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) rekolekcjami,
4.udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,
5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłuŜej niŜ tydzień,
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje
za
dni
usprawiedliwionej nieobecności
w pracy z uwzględnieniem przypadków:
1) opieki nad zdrowym dzieckiem (dwa dni w ciągu
roku),
2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem
pracy.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie
zrealizowane i wypłaca się z dołu.
V. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU
NAGRÓD
§ 11

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z
tym Ŝe:
a) 70% środków funduszu pozostawia się do dyspozycji dyrektora,
b) 30% środków funduszu przekazuje się do dyspozycji Wójta Gminy Kłodzko.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
kaniowy, którego wysokość uzaleŜniona jest od stanu
rodzinnego nauczyciela.
3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w zaleŜności od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 4%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 5%,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 6%,
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Przyznanie nauczycielowi nagrody uzaleŜnione jest w
szczególności od legitymowania się osiągnięciami w
pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej w
roku szkolnym poprzedzającym przyznanie nagrody.
3. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 1a – dyrektor
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
2) ze środków, o których mowa w ust. 1b, Wójt Gminy
Kłodzko.
§ 12
1. Nagrody, o których mowa w § 11, są przyznawane z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach, dyrektor za zgodą organu prowadzącego moŜe przyznać nagrodę nauczycielowi w innym
czasie.
2. Nagrody pozostające w dyspozycji dyrektora i wójta
przyznaje się na podstawie opracowanych kryteriów.
3. Nauczyciel,ktoremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się
w jego teczce akt osobowych.
VI. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 13
1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela
prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy
art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 maja 2000 r.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyŜszej
stawki tego dodatku, jeŜeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku
lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w
pełnej wysokości takŜe w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. − Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003 r. Nr 118, poz.
1112 ze zm.) określa się szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego:
1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim ma prawo
do lokalu mieszkalnego na terenie gminy,
w której połoŜona jest szkoła.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek miesz4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 7%,
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
4. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałŜonka, dzieci i rodziców pozostających na
jego wyłącznym utrzymaniu.
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5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi będącemu
takŜe nauczycielem stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 3.
6. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał dodatek mieszkaniowy.
7. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły, a dyrektorowi
− Wójt Gminy.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
a) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył wniosek
o jego przyznanie.

Poz. 511 i 512
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2005 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI

§ 15
Regulamin niniejszy został uzgodniony ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału Gminy
Kłodzko”.

512
UCHWAŁA RADY GMINY W GAWORZYCACH
z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
w zakresie zadań własnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co
następuje:
§1
Osobom i rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji potwierdzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego
moŜe być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub
pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty wydatków na pomoc społeczną, o których mowa powyŜej.
§2
1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydając decyzję przyznającą świadczenie pomocy społecznej w
treści decyzji określa wysokość i zasady zwrotu
świadczenia w oparciu o przeprowadzony wywiad
% kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej
do

100%
101–120
121–150

Osoba samotna
% z kwoty udzielonej
pomocy do zwrotu
Bezpłatnie
3
5

środowiskowy
przez
pracownika
socjalnego.
2. Zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje
do kasy Urzędu Gminy w Gaworzycach lub na konto
urzędu wskazane w decyzji w terminach i na warunkach określonych w decyzji przyznającej świadczenie.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-14/40/05 z dnia 24 stycznia 2005 r. stwierdzono niewaŜność § 2).
§3
Wydatki poniesione na świadczenia z pomocy społecznej
z zakresu zadań własnych określone w § 1 podlegają
zwrotowi w części lub w całości według powyŜszych zasad.

Osoba samotnie gospodarująca
posiadająca rodzinę
% z kwoty udzielonej
pomocy do zwrotu
Bezpłatnie
5
10

Osoba w rodzinie
% z kwoty udzielonej
pomocy do zwrotu
Bezpłatnie
10
20
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15
40
60
100
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15
20
50
70
100

30
40
60
80
100

§4

§6

JeŜeli Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciąŜenie lub nie prowadziłoby do
osiągnięcia celów pomocy społecznej Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego
lub osoby zainteresowanej moŜe odstąpić od Ŝądania
takiego zwrotu.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§5
Traci moc uchwała nr VII/69/99 Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad
zwrotu tych świadczeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
DARIUSZ CIENIUCH
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UCHWAŁA RADY GMINY RUJA
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez
gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród
ze specjalnego funduszu nagród
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
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 30 ust. 6, w związku z art.
91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz.
1845) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje:
§1
Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Ruja:
1) wysokość dodatku za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i mieszkaniowego, szczegółowe warunki
ich przyznawania,
Dodatek za wysługę lat
§2
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej staw-

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
ki dodatku, jeŜeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
miesiąca.
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku
lub wyŜszej stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za
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które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeŜeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten
przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z
powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Dodatek motywacyjny
§3
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
moŜliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej
opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń słuŜbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i
innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub innych
form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące
kryteria:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:

3.

4.
5.
6.
7.

Poz. 513
a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych oraz
umiejętność ich właściwego wykorzystania na
cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość
realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających na
celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali wsi, miasta, regionu,
województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji
i eksperymentów pedagogicznych oraz innych
rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów
wychowawczych, podejmowanie efektywnych
działań profilaktycznych zapobiegających zagroŜeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi
samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział
w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami
społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z radą rodziców
lub szkoły i samorządem uczniowskim.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat,
wynosi w odniesieniu do średniego wynagrodzenia
nauczyciela staŜysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela, zwanego dalej „średnim wynagrodzeniem nauczyciela staŜysty”:
a) dla dyrektorów szkół i pozostałych nauczycieli
1%, tj. 4 600 zł.
Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości do
20 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.
Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niŜ jeden semestr i nie dłuŜszy niŜ
jeden rok szkolny.
Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły.
Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół ustala
wójt.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 21

– 1825 –

8. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej
szkole, a nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z dniem powierzenia tego stanowiska.
9. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
10. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został
przeniesiony – po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel był poprzednio zatrudniony.
Dodatek funkcyjny
§4
1. Dodatki funkcyjne przysługują:
1) dyrektorom szkół w wysokości od 30% do 40%
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
2) wicedyrektorom szkół w wysokości od 15% do
20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
3) nauczycielom – wychowawcom klas lub oddziałów
i grup przedszkolnych w wysokości co najmniej 3%
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
4) nauczycielom – opiekunom staŜu w wysokości co
najmniej 10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokość
dodatków
funkcyjnych
określonych
w ust.1 ustala dla dyrektorów Wójt Gminy, a dla pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły, uwzględniając odpowiednio m.in. wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złoŜoność zadań wynikających z funkcji, wyniki
pracy.
3. Dodatek dla nauczyciela opiekuna staŜu przysługuje
za kaŜdą osobę odbywającą staŜ, a dla wychowawcy
za kaŜdą klasę lub oddział. W oddziale przedszkolnym przysługuje jeden dodatek niezaleŜnie od liczby
grup, w których prowadzi się zajęcia.
§5
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska uprawniającego do dodatku, a jeŜeli powierzenie stanowiska
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie; jeŜeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach,
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z
innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeŜeli zaprzestanie pełnienia
obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca –
od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego
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dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępstwa.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe nauczycielom,
którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
Dodatek mieszkaniowy
§6
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej w Wągrodnie lub
Gimnazjum w Rui, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 3,5%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4,5%,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 5,5%,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 6,5%
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałŜonka oraz dzieci, a takŜe rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu
takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust. 2.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o
których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
Wójt Gminy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył wniosek
o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta była umowa o pracę
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej
niŜ do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§7
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-
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wego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w
ust. 1, ustala się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy
lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć
do
1/2
godziny
pomija
się,
a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w
środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
realizować z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy,
w
szczególności
w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów
lub klęsk Ŝywiołowych,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub inne imprezy,
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłuŜej niŜ tydzień
– traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni
ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar
zajęć
określony
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust.
7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
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tydzień pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe
być jednak większa niŜ liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane i wypłacane jest z dołu.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§8
1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli stanowią 1% planowanego
rocznego
osobowego
funduszu wynagrodzeń,
z tym Ŝe:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Kryteria i tryb ich przyznawania
określa się w odrębnej uchwale.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
ALICJA JAŚKIEWICZ
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UCHWAŁA RADY GMINY W KŁODZKU
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału
nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
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z późn. zm.) Rada Gminy w Kłodzku uchwala, co następuje:

§1
Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości w wysokości 30% róŜnicy wartości
nieruchomości przed podziałem i po jej podziale.
§2

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.
§3

KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§4

515
UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i
wypłacania
na rok budŜetowy 2005
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), art. 14 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r.
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej
z
dnia
11
maja
2000 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną
godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę
lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z dnia 17 maja 2000 r. ze zm.) Rada Gminy uchwala:
Regulamin wynagradzania nauczycieli
Ro zd zi a ł I
POSTANOWIENIA STĘPNE
§1
1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach,
gimnazjum publicznym prowadzonych przez Gminę
Lubań.
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) warunki pracy,
c) funkcyjnego,
d) motywacyjnego,
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy.
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3. Regulamin niniejszy określa takŜe wysokość dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
§2
Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego określenia
jest mowa o:
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za
niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny
doraźnych
zastępstw,
a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 162 oraz z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz.291);
3) rozporządzeniu – naleŜy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagradzania zasadniczego, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu
stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu
trudnych i uciąŜliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki
pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr
39, poz. 455 ze zm.);
4) organie prowadzącym szkołę, placówkę oświatową – rozumie się przez to Gminę;
5) szkole – naleŜy przez to rozumieć szkołę, gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina
Lubań;
6) dyrektorze – naleŜy rozumieć dyrektora jednostki
organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której
mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;
7) nauczycielach bez bliŜszego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 1
ust. 1 Regulaminu;
8) roku szkolnym – naleŜy przez to rozumieć okres
pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września
danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
9) klasie – naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub
grupę;
10) uczniu – rozumie się przez to takŜe wychowanka;
11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
naleŜy przez to rozumieć tygodniowy, obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w § 1
ust. 1 rozporządzenia;
12) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się
przez to Zarząd Oddziału ZNP w Lubaniu i Międzyszkolną Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubaniu.
R o z d z i a ł II
Dodatek za wysługę lat dla nauczycieli
§3
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1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom
zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3
i 4 Karty Nauczyciela oraz § 5 rozporządzenia.
2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyŜszej
stawki tego dodatku, jeŜeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku
lub wyŜszej stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w
pełnej wysokości za okres urlopu dla poratowania
zdrowia. Przysługuje równieŜ w przypadku nieobecności nauczyciela z tytułu opieki nad dzieckiem.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry.
R o z d z i a ł III
Dodatki za warunki pracy dla nauczycieli
§4
1. Nauczycielom przysługują dodatki z tytułu pracy w
trudnych warunkach określanych w art. 34 Karty Nauczyciela i § 6, 7 rozporządzenia.
2. Ustala się następujące dodatki za warunki pracy:
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach
i oddziałach integracyjnych w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego;
2) nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia indywidualnego 20% wynagrodzenia zasadniczego;
3) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych 25% wynagrodzenia zasadniczego;
4) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjnowychowawcze z dziećmi i młodzieŜą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 25% wynagrodzenia zasadniczego.
5) nauczycielom prowadzącym w klasach, w których
znajduje się co najmniej jedno dziecko zakwalifikowane do kształcenia specjalnego, 20% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru godzin.
4. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.
R o z d z i a ł IV
Dodatki funkcyjne dla nauczycieli
§5
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,
opiekuna
staŜu,
wychowawstwo
w szkole zgodnie z § 3 rozporządzenia przysługuje
dodatek funkcyjny w następującej wysokości:
a) dodatek funkcyjny dla dyrektora do 6 oddziałów –
od 250 do 500 zł;
b) powyŜej 6 oddziałów nie więcej niŜ 9 oddziałów –
od 300 do 600 zł;
c) opiekun staŜu w wysokości – 25 zł miesięcznie;
(od staŜysty)
d) wychowawstwo w przedszkolu – 35 zł;
e) wychowawstwo w szkole – 25 zł.
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2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora ustala Wójt Gminy,
uwzględniając
zakres
powierzonych
zadań,
w tym:
1) wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów;
2) strukturę organizacyjną;
3) ilość obiektów objętych administrowaniem i zarządzaniem;
4) liczbą zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
3. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli przyznaje dyrektor
szkoły.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, a jeŜeli powierzenie stanowiska nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca od tego miesiąca.
5. W razie zbiegu dwóch dodatków przysługują dwa
dodatki funkcyjne.
6. Dodatki funkcyjne nie przysługują:
1) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
2) w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze,
3) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
obowiązków, do których jest przypisany dodatek
na okres dłuŜszy niŜ 30 dni, a jeŜeli nastąpiło to
pierwszego dnia od tego dnia.
7. Dodatki funkcyjne wypłaca się góry.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ro zd zi a ł V
Dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów
szkół

11.

§6
1. Środki na dodatki motywacyjne określane są corocznie w planach finansowych szkół.
Ustala się pulę środków na dodatki motywacyjne w
wysokości 5% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:
1) szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
2) jakość świadczonej pracy;
3) ocena pracy;
4) zaangaŜowanie w przygotowanie i realizację zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych;
5) samokształcenie i doskonalenie zawodowe.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przysługuje za:
1) prowadzenie właściwej polityki kadrowej;
2) racjonalne i zgodne z ustawą o finansach publicznych wykorzystywanie środków finansowych;
3) dbałość o pomieszczenia dydaktyczne;
4) dbałość o wizerunek szkoły i estetykę wokół
szkoły;
5) współpracę z radą rodziców, środowiskiem lokalnym;
6) współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami,
związkami zawodowymi;
7) współpracę z organem prowadzącym i nadzorem pedagogicznym;

12.
13.

14.
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8) szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze;
9) organizację zajęć poza lekcyjnych;
10) jakość wykonywanej pracy w zakresie osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach;
11) własną inicjatywę w pozyskiwaniu środków finansowych i innej pomocy szkoły;
12) rozwiązywanie problemów szkoły.
Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły moŜe być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości nie przekraczającej 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt Gminy na czas określony nie krótszy niŜ 6
m-cy i nie dłuŜszy niŜ do końca roku szkolnego.
Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły.
Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się
na okres 6 m-cy i nie dłuŜszy niŜ do końca roku
szkolnego.
Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela lub dyrektora przyznaje się w formie pisemnej.
Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi
podejmującemu pracę po raz pierwszy po przepracowaniu jednego roku w danej szkole.
Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły do której nauczyciel
został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora
szkoły poprzedniej.
Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole
przyznaje dodatek motywacyjny dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w której uzupełnia etat.
Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyznano ten dodatek.
Dodatek motywacyjny nie przysługuje:
1) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
3) w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
Dodatki motywacyjne wypłaca się miesięcznie
z góry.
R o z d z i a ł VI

Wynagradzanie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw
§7
1. Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się godziny określone w arkuszu organizacyjnym szkoły wynikające z przydziału czynności nauczyciela
w danym roku szkolnym realizowane ponad obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i
opiekuńczych
określonych
w art. 42 ust. 3 oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późń.
zm.
2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której
realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
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3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki
pracy.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala
się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych ustaloną dla danego stanowiska.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o której mowa w pkt 2, uzyskuje się mnoŜąc
tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określoną w art. 42 ust. 3 przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
6. Nauczycielowi, któremu przydzielono
zajęcia
o róŜnych tygodniowych obowiązkowych wymiarach
godzin, mających godziny ponadwymiarowe stawkę
o jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc
stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin niŜszego obowiązkowego
wymiaru zajęć przydzielonych nauczycielowi.
7. Tygodniową liczbę godzin ponadwymiarowych oblicza się odejmując od liczby faktycznie przepracowanych godzin zajęć w danym tygodniu liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pomniejszoną o
1/5, a w przypadku nauczycieli dla których ustalono
4 dniowy tydzień pracy o 1/4 obowiązkowego wymiaru zajęć za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności oraz ustawowo wolnego od pracy i wolnego od nauki.
8. Za faktycznie przepracowane uznaje się takŜe godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować
z przyczyn leŜących z przyczyn pracodawcy np.
opieka nad zdrowym dzieckiem, rekolekcje, epidemia, urlopu szkoleniowego udzielonego przez pracodawcę, zwolnień z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnych czynności wynikających z jego funkcji związkowych.
9. Tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych
w niepełnym tygodniu nie moŜe być wyŜsza od tygodniowej liczby godzin ponadwymiarowych określonych w arkuszu organizacyjnym szkoły wynikająca
z
przydziału
czynności
nauczyciela
w danym roku szkolnym.
wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość dodatku mieszkaniowego w zaleŜności od
liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
– przy jednej osobie w rodzinie – 2%,
– przy dwóch osobach w rodzinie – 4%,
– przy trzech osobach w rodzinie – 6%,
– przy czterech osobach w rodzinie – 8%
średniego wynagrodzenia staŜysty, o którym mowa w
art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałŜonka, dzieci i rodziców pozostających na
jego wyłącznym utrzymaniu.
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10. Opiekunom oddziałów w czasie trwania „zielonych
szkół” przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 4
godzin ponadwymiarowych za kaŜdy dzień trwania
turnusu.
11. Za wycieczki prowadzone przez nauczyciela w dni
wolne od pracy ujęte w planie wycieczek szkolnych
przysługuje
wynagrodzenie
w
wysokości
4 godzin ponadwymiarowych za jeden dzień (w roku
szkolnym liczba płatnych wycieczek wynosić moŜe
nie więcej niŜ dwie, zgodnie z ustalonym plane m
wycieczek szkoły ujętych w budŜecie na dany rok).
12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
R o z d z i a ł VII
Przyznawanie nauczycielom nagród ze specjalnego
funduszu nagród
§8
1. Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli, którego wysokość wynosi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe zaplanowane w rocznym planie finansowym, przeznacza
się na indywidualne nagrody.
2. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:
1) do 20% tego funduszu na nagrody Wójta Gminy;
2) do 80% tego funduszu na nagrody Dyrektora
Szkoły.
3. Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz tryb
składania wniosków określają:
1) Regulamin ustalania wysokości i przyznawania
nauczycielom nagród specjalnych Wójta Gminy
Lubań;
2) Regulaminy szkolne przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze i opiekuńcze.
4. Przyznawane przez organy wymienione w pkt 2 nagrody wręczane są w Dniu Edukacji Narodowej, oraz
w innych szczególnych okolicznościach.
R o z d z i a ł VIII
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§9
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi będącemu
takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy. MałŜonkowie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Dodatek przyznaje na wniosek nauczyciela dyrektor
szkoły, a dyrektorowi szkoły organ prowadzący.
6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył wniosek
o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w
okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 21

– 1831 –

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego;
4) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta była umowa o pracę
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej
niŜ do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.
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§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.
§ 13
Traci moc uchwała nr XVIII/115/2000 Rady Gminy Lubań
z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminów określających
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz wysokości, szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

R o z d z i a ł IX

§ 14

Postanowienia końcowe
§ 10
Treść niniejszego regulaminu została uzgodniona ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.

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

§ 11
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. do
31 grudnia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JÓZEF HALWA
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów w roku 2005
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 179, poz. 1845), w związku z 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 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) uchwala się,
co następuje:
§1
1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli,
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w
Ustala się Regulamin określający wysokość stawek
roku 2005, przyjmuje się osoby zatrudnione
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynaw pełnym i niepełnym wymiarze godzin.
grodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaroosób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczewe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i waniowych
wynikających
z
zatrudnienia
osób
runki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikająw niepełnym wymiarze zajęć.
cych ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placów§3
kach prowadzonych przez Gminę Marciszów w roku
2005.
1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
§2
11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
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sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia
zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
wykazu trudnych i uciąŜliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki
pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz.
455 ze zm.).
2. W 2005 roku nie przewiduje się środków na podwyŜszenie minimalnych stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania (JeŜeli JST posiada dodatkowe
środki z dochodów własnych, naleŜy wpisać rozmiar
podwyŜszenia, określając w tabeli zaszeregowania
wyŜsze minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego).
§4
Zajęcia wychowawcze realizowane przez nauczycieli w
porze nocnej określa rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie
realizowania przez nauczycieli tygodniowego wymiaru
godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. Nr
52, poz. 550).
§5
Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wysługę lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw,
6) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe,
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
8) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
II. DODATEK MOTYWACYJNY
§6
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
moŜliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-czych
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i
wypełnianie przydzielonych obowiązków,
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6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i
pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
słuŜbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych
i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji otwartych lub innych form
aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
szkół decydują w szczególności następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):
a) przestrzeganie
dyscypliny
budŜetowej
w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych oraz
umiejętność ich właściwego wykorzystania na
cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość
realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających na celu
promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa,
kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie
programów
autorskich,
innowacji
i eksperymentów pedagogicznych oraz innych
rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez
rozwiązywanie konkretnych problemów wycho-
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wawczych, podejmowanie efektywnych działań
profilaktycznych zapobiegających zagroŜeniom
społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi
samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział
w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły
i Samorządem Uczniowskim.
§7
Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela – w wysokości 5%
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty na jeden
pełny etat nauczyciela, a dla dyrektorów szkół 10%–15%.
§8
1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane
kryteria w wysokości do 15% średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela moŜe być przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesięcy.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje
wójt, dwa razy w roku na okres 6 miesięcy
w wysokości do 15% średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.
§9
1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa
po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole,
zaś na stanowisku dyrektora okres ten moŜna skrócić
do pół roku.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nierealizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnieniu lekarskim dłuŜszym niŜ jeden miesiąc.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje w
okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnienia lekarskiego dłuŜszego niŜ jeden miesiąc.
§10
1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
w której nauczyciel uzupełnia etat.
2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19
Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po
zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
§ 11
Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
Tabela dodatków funkcyjnych

Poz. 516
III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 12

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela
prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy
art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja
2000 r., o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyŜszej
stawki tego dodatku, jeŜeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.
2) Za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku
lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w
pełnej wysokości takŜe w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.
IV. DODATEK FUNKCYJNY
§ 13
1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje
wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny
przyznaje dyrektor szkoły.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się
za:
1) warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
c) zmianowość,
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;
2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach
działalności gospodarczej szkoły,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze
ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne)
i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły;
3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.
§ 14
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny obliczany % na podstawie średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty, w wysokości określonej
w poniŜej podanej tabeli:
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Typy szkół (placówek),
stanowiska kierownicze
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły:
– liczącej do 8 oddziałów,
– liczącej od 9 do 16 oddziałów,
– liczącej od 17 do 25 oddziałów,
– liczącej powyŜej 25 oddziałów,
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół),

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły (placówki) lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
trzech miesiącach zastępstwa.
§ 15
1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu, w wysokości
5% średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty
za kaŜdego nauczyciela powierzonego opiece,
2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości
4,5% średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.
§ 16
1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §
14 ust. 1 i 2 oraz w § 15 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeŜeli powierzenie
to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 oraz w §
14 ust. 3, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa
lub
funkcji
z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego
dnia.
3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w § 14 ust. 1–3, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 15 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 17
1. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1) zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą, których
rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do
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Wysokość % średniego wynagrodzenia
nauczyciela staŜysty
od
do

20%
25%
30%
35%
15%

40%
45%
60%
60%
30%

16 roku Ŝycia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia
konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą powyŜej 16 roku Ŝycia, u których wystąpiło
naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o
których
mowa
w
§ 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w
sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr
139, poz. 1328),
2) zajęć w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których
znajduje się co najmniej jedno dziecko
z niepełnosprawnością, o której mowa w pkt 1, a w
przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod
warunkiem, Ŝe zajęcia dydaktyczne prowadzone
są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, natomiast zajęcia wychowawcze według odrębnego
programu wychowawczego opracowanego przez
wychowawcę,
– w wysokości: uwzględnionej przez dyrektora w
dodatku motywacyjnym.
2. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje równieŜ w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (placówkach), przysługuje dodatek za uciąŜliwe warunki pracy na zasadach określonych w ust. 1.
§ 18
1. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły i), a dla dyrektora – organ prowadzący: wójt.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH
ZASTĘPSTW
§ 19
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 21

– 1835 –

ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w
ust. 1 i 2, ustala się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy
lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć
do
1/2
godziny
pomija
się,
a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.
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języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.
§ 24
1. Nauczycielowi, za działalność w ramach obowiązków
wynikających z funkcjonowania słuŜb BHP w szkole i
szkoleń w zakresie BHP przysługuje dodatek do wynagrodzenia – w wysokości 1% uposaŜenia zasadniczego.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje równieŜ nauczycielowi wykonującemu obowiązki społecznego inspektora pracy.
VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU
NAGRÓD

§ 20

§ 25

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w
środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni
ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony
na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za
kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie
zrealizowane i wypłaca się z dołu.

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela,
2. W budŜecie organu prowadzącego Gmina Marciszów
tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1%
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego (Wójta Gminy) i dyrektorów szkoły, z czego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektorów,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
organu prowadzącego.

VII. WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE
§ 21
Nauczycielowi, który sprawował opiekę nad dziećmi wyjeŜdŜającymi do innych miejscowości w ramach tzw.
„Zielonych Szkół” przysługuje odrębne wynagrodzenie jak
za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.
§ 22
Za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z
języka polskiego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego, naliczanego proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.
§ 23
1. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o których mowa w § 22, przewidziane nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz nauczycielom korzystającym ze zniŜki godzin wypłaca się w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin

§ 26
Nagrody, o których mowa w § 24, są przyznawane
w terminie do dnia 14 października kaŜdego roku
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w
innym terminie.
§ 27
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:
1) Dyrektor szkoły – dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organ prowadzący Gmina Marciszów.
2) Kierownik Referatu Oświaty – dla dyrektora szkoły.
3) Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela
korzystającego z oddelegowania do pracy związkowej moŜe wystąpić właściwa zakładowa organizacja związkowa.
2. Wniosek o nagrodę powinien być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Szkoły i
Zakładową Organizację Związkową oraz podpisany
przez dyrektora szkoły, a dla dyrektora szkoły – przez
Kierownika Referatu Oświaty.
3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,
4) staŜ pracy pedagogicznej,
5) nazwę szkoły,
6) zajmowane stanowisko,
7) otrzymane dotychczas nagrody,
8) ocenę pracy pedagogicznej,
9) uzasadnienie, w którym naleŜy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach
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w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.
§ 28
Nagroda, o której mowa w § 25, moŜe być przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w okresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w
sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i
publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I–III
miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i
festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w
klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
4. Wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi
100% średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub
Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród
dzieci i młodzieŜy, w szczególności narkomanii i
alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w
zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela.
§ 29
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje
dyplom,
którego
odpis
zamieszcza
się
w jego teczce akt osobowych.
§ 30
1. NiezaleŜnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel moŜe otrzymać w danym roku nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły.
2. Nagroda dyrektora szkoły nie moŜe być wyŜsza od
nagrody organu prowadzącego.
3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi 75% średniego
wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.
−
−
−
−

IX. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ, DNI WOLNE I W
ŚWIĘTO
§ 31
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, który
w dniu wolnym od pracy realizuje planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie
otrzymuje za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.
X. DODATKI SOCJALNE
§ 32
1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niŜszym
niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do
zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
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3.

4.

5.

6.

przy jednej osobie w rodzinie − 3%,
przy dwóch osobach w rodzinie − 4%,
przy trzech osobach w rodzinie − 5%,
przy czterech i więcej osobach w rodzinie − 6%
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.
Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałŜonka oraz dzieci i rodziców pozostających
na jego wyłącznym utrzymaniu.
Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu
takŜe nauczycielem stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust. 2. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał
ten dodatek.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt
Gminy.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
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2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył wniosek
o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w
okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
− nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
− pobierania zasiłku społecznego,
− odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do
słuŜby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta,
− korzystania z urlopu wychowawczego.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z
wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo
klasy
w
szkole,
który
przysługuje
w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.
2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej
na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w
sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737).
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a takŜe za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Stawkę za 1 dzień niewykonywania pracy z przyczyn
określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie
składniki
wynagrodzenia
wypłacone
z góry przez 30.
3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy,
o których mowa w ust. 1, oblicza się mnoŜąc liczbę
dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w
ust. 2.
§ 35
W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy
przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony
plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć
następuje
z
datą
ustania
stosunku
pracy
z tym, Ŝe wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w
art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 36
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 37
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas
nieusprawiedliwionej
nieobecności
w
pracy

HENRYK MAZUR
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UCHWAŁA RADY GMINY W WALIMIU
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
usług turystycznych, obsługujących zespół podziemi „Olbrzym” w Górach
Sowich, w części połoŜonej w Gminie Walim, w obrębie wsi Jugowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717 póź. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XIII/77/2003 Rady Gminy w
Walimiu z dnia 24 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy w
Walimiu uchwala, co następuje:
§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru
usług
turystycznych
w części zlokalizowanej w obszarze gminy Walim
w obrębie wsi Jugowice.
2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stano-

wiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu
obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które naleŜą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2
do uchwały.
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§2
W obszarze objętym planem dla części połoŜonej na
terenie gminy Walim w obrębie wsi Jugowice obowiązują
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
1) Ustala się następujące przeznaczenie i zagospodarowanie poszczególnych terenów wydzielonych
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu:
a) dla terenów nieleśnych:
– 1 ZLp – Teren zadrzewiony. UŜytkowanie
bez zmian,
– 2 MN – Teren niezagospodarowany. Ustala
się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną
(budynek
mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą)
związaną z obsługą funkcji turystycznej,
b) dla terenów leśnych (Nadleśnictwo Wałbrzych):
– 1 ZL – Teren leśny. UŜytkowanie bez zmian,
– 3 ZL/UT – Teren leśny częściowo zagospodarowany urządzeniami obsługi turystycznej
(obiekty małej architektury) oraz zielenią towarzyszącą. Ustala się przeznaczenie terenu pod zagospodarowanie turystyczne. W
tym: A − Teren częściowo zagospodarowany
urządzeniami obsługi turystycznej. Ustala
się lokalizację obiektów zagospodarowania
turystycznego z zielenią towarzyszącą (parkingi, obiekty małej architektury, wejścia
podziemi itp.),
– KD-D – Droga gminna. Ustala się przebieg
drogi bez zmian,
– KDW – Istniejąca droga wewnętrzna. Ustala
się przebieg drogi bez zmian.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego formułowane są w odniesieniu do projektowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz
zagospodarowania terenu.
1) Projektowana zabudowa musi swoim charakterem
nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu,
nie moŜe stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury
współczesnej.
2) Zagospodarowanie terenu winno uwzględniać realizację obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji turystycznej takich jak: dojścia, urządzenia małej architektury, ogrodzenia, zieleń niską itp.
3) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.
4) Obowiązuje zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych
typu „siding”, blachy falistej i trapezowej.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
1) Ochronie podlega:
a) zasoby środowiska takie jak: istniejący drzewostan, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi,
klimat akustyczny.
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b) zasoby przyrody oŜywionej w szczególności
istniejący drzewostan na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego oraz
terenach do niego przyległych.
2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych
przyjaznych dla środowiska nośników energii (gaz,
olej opałowy, energia elektryczna itp.).
3) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej.
4) Celem ochrony wód powierzchniowych naleŜy dąŜyć do realizacji pełnego wyposaŜenia w urządzenia komunalne.
5) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych naleŜy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i
wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej.
W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicznego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzaleŜniona jest od
opinii Urzędem Ochrony Zabytków, którą naleŜy uzyskać na piśmie.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania,
które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem.
2) Wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych
wolno stojących niezwiązanych z funkcja terenu.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) Ustalenia planu regulują: usytuowanie budynków,
wysokość zabudowy, geometrię i sposób pokrycia
dachów.
a) dla zabudowy usługowej obowiązują następujące ustalenia:
– projektowana zabudowa usługowa moŜe
być realizowana wyłącznie w istniejących
obiektach lub na śladach (fundamentach)
byłej zabudowy w miejscach oznaczonych
na rysunku planu. Projektowane budynki
zgodnie z przepisami prawa budowlanego
nie mogą mieć charakteru budowli trwałych,
– charakter zabudowy winien być związany z
funkcja turystyczną obszaru (obsługa ruchu
turystycznego, ekspozycja, gastronomia,
sanitariaty itp.),
– wysokość projektowanej zabudowy usługowej – parterowa,
b) dla zabudowy mieszkaniowej obowiązują następujące ustalenia:
– projektowana zabudowa mieszkaniowa realizowana będzie na wydzielonej działce,
– ustala się 2 kondygnacje, w tym poddasze
uŜytkowe,
– obowiązują dachy strome, symetryczne,
o nachyleniu połaci dachowej od 30° do 45°;
niedopuszczalne jest stosowanie dachów o
połaciach mijających się na wysokości kalenicy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 21

– 1839 –

Teren objęty planem połoŜony jest w obszarze Krajobrazowego Parku Gór Sowich. Obowiązują rygory
ochronne ustalone dla parku.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem.
Nie przewiduje się scalania lub podziału nieruchomości w obszarze objętym miejscowym planem.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:
1ZL, 3 ZL/UT (A), KDW pozostają w uŜytkowaniu leśnym (Nadleśnictwo Wałbrzych), na których prowadzona będzie gospodarka leśna uwzględniająca zagospodarowanie turystyczne.
Działalność turystyczna w tym obszarze musi być
podporządkowana gospodarce leśnej.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się drogą
klasy dojazdowej (KD-D) skomunikowaną z drogą
powiatową przechodzącą przez wieś Jugowice
oraz drogą wewnętrzną (KDW) o charakterze pieszo-jezdnym. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających ustala się na 7–8,0 m,
2) Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
a) w celu zaopatrzenia w energię elektryczną
niezbędna będzie rozbudowa sieci elektroenergetycznej,
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b) zaopatrzenie w wodę z ujęć lokalnych (zlokalizowanych na terenie Głuszycy),
c) w zakresie gospodarki ściekowej ustala się
obowiązek realizacji lokalnej oczyszczalni
ścieków (zbiornik bezodpływowy),
d) odprowadzanie wód opadowych, po wstępnym oczyszczeniu, do rowu na warunkach
określonych przez jego zarządcę.
§3

Ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.
§4
Wykonanie
Walim.

uchwały

powierza

się

Wójtowi

Gminy

§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN RUDNICKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia
2004 r. (poz. 517)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia
2004 r. (poz. 517)
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Zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do zadań
własnych gminy i zasadach ich finansowania
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w Tygodniku Wałbrzyskim z
dnia 24 sierpnia 2004 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walimiu o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego
w obrębie wsi Jugowice, gm. Walim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
WyłoŜenie planu ustalono na okres od 31 sierpnia do 21 września 2004 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, pokój nr 8.
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 20 września 2004 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Walim moŜna było składać
do dnia 5 października 2004 r.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak równieŜ
w trakcie dyskusji publicznej.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru połoŜonego w obrębie wsi Jugowice, gm.
Walim, zawierającą:
– analizę ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– analizę rynku nieruchomości.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawionej w syntezie wydatków i
wpływów.
Synteza wydatków i wpływów:
Zestawienie zbiorcze wydatków i efektów w układzie docelowym:
1. Gmina nie ponosi skutków finansowych uchwalenia planu w postaci nakładów na transformację
terenu. Wszelkie nakłady związane z transformacją terenu obecnie wykorzystywanego rolniczo
na teren budownictwa mieszkaniowego leŜą po stronie przyszłego realizatora tego budownictwa, natomiast teren będący własnością Nadleśnictwa Wałbrzych nie zmienia swojego uŜytkowania, w dalszym ciągu prowadzona będzie na nim gospodarka leśna obok funkcji turystycznej.
2. Efekty finansowe traktowane jako wpływy do budŜetu gminy to podatek od nieruchomości w
wysokości 2.236 PLN.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN RUDNICKI
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POROZUMIENIE
w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji
danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę
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zawarte w dniu 30 października 2004 r. w Warszawie
pomiędzy:
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej „MSWiA”,
reprezentowanym przez:
– Gustawa Pietrzaka, p.o. Dyrektora Departamentu Rejestrów Państwowych,
– Jadwigę KsiąŜek – Głównego Księgowego
a
Powiatem Oławskim z siedzibą w Oławie, ul. 3 Maja 1, zwanym dalej
„Powiatem” reprezentowanym przez:
– Starostę Oławskiego – Maria BoŜena Polakowska,
– Wicestarosta – Stanisław Grzesik
Celem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy MSWiA i Powiatem, w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy
danych prowadzonej przez Powiat na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności
organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz
wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878) na uŜytek
Centralnej Ewidencji Pojazdów prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.). Konwersja i
weryfikacja danych słuŜy poprawie jakości danych zgromadzonych w Centralnej
Ewidencji
Pojazdów.
Dbałość
o jakość danych ewidencyjnych jest zadaniem własnym Ministra. Wobec faktu,
iŜ akta pojazdów znajdują się u starostów, dokonanie weryfikacji moŜliwe jest
wyłącznie przez nich.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwva 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), strony ustalają, co następuje:
§1
Ilekroć w niniejszym Porozumieniu mowa o:
1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(t.j. dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.);
2) CEP – rozumie się przez to Centralną Ewidencję Pojazdów;
3) Bazie Danych – rozumie się przez to informatyczną bazę danych prowadzoną przez Starostę
na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192,
poz. 1878);
4) systemie „Pojazd” – rozumie się przez to jednolity w skali kraju system teleinformatyczny obsługujący procesy rejestracji pojazdów, oparty o zunifikowane oprogramowanie obsługujące
lokalną bazę danych, umoŜliwiający centralną personalizację dowodów rejestracyjnych;
5) konwersji danych – rozumie się przez to automatyczną, przeprowadzoną z wykorzystaniem
specjalnego oprogramowania zmianę standardu (formatu) danych;
6) rekordzie – zestawie informacji i danych osobowych dotyczących jednego pojazdu i jego właściciela.
§2
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powierza a Powiat zobowiązuje się do realizacji
zadania w zakresie konwersji i weryfikacji danych z Bazy Danych.
2. Powiat zobowiązuję się do przeprowadzenia konwersji danych zgromadzonych w Bazie Danych na format XML wskazany przez MSWiA, przy pomocy dotychczas stosowanego oprogramowania Bazy Danych, oprogramowania dostarczonego przez dostawcę systemu „Pojazd”
oraz programu konwertującego opracowanego na zlecenie Powiatu.
3. Powiat zobowiązuje się do przeniesienia skonwertowanych danych do systemu „Pojazd”
a za jego pośrednictwem do przekazania ich do CEP w terminie wynikającym z przepisów odrębnych.
4. Powiat zobowiązuje się do dokonania weryfikacji i uzupełnienia zapisów danych skonwertowanych i zmigrowanych do systemu „Pojazd”, z danymi zawartymi w aktach pojazdów, jeŜeli
podczas konwersji danych lub po jej zakończeniu raport błędów wykaŜe nieprawidłowość zapisów.
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5. Weryfikacja danych, o których mowa w ust. 4 nie dotyczy informacji o pojazdach wyrejestrowanych.
6. Przekazanie skonwertowanych i zweryfikowanych danych do CEP zostanie dokonane za pośrednictwem podmiotu odpowiedzialnego za centralną personalizację dowodów rejestracyjnych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego „Pojazd”.
7. Przy realizacji zadań wynikających z Porozumienia, Powiat zobowiązany jest do zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupowaŜnionych.
§3
1. MSWiA zobowiązuje się do zwrotu kosztów wykonania zadań, o których mowa w § 2,
ze środka specjalnego prowadzonego na podstawie ustawy oraz przepisów rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 227, poz. 2254), w kwocie nieprzekraczającej w 2004 r. – 8520,00 zł słownie
(osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury lub noty obciąŜeniowej
wystawionej przez powiat w oparciu o dokumenty finansowe, znajdujące się do wglądu w siedzibie Powiatu.
3. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
lub noty obciąŜeniowej, o których mowa w ust. 2, na rachunek bankowy wskazany przez Powiat.
4. Koszt konwersji jednego rekordu nie moŜe przekroczyć 20 gr.
5. Ustala się koszt weryfikacji jednego rekordu w trybie o którym mowa w § 2 ust. 4
na 2 zł.
6. Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z realizacją
przez Powiat zadań określonych w § 2, w tym w szczególności związanych z finansowaniem
kosztów programu konwertującego, uzupełnieniem zapisów, o którym mowa w § 2 ust. 4 oraz
pokryciem kosztów usług, wynagrodzeń, podatków i innych opłat.
7. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie moŜe być wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z
przekazaniem danych do centralnej ewidencji pojazdów.
8. W przypadku konieczności kontynuowania prac wynikających z niniejszego porozumienia w
2005 r., zostanie sporządzony aneks w formie pisemnej.
9. Kalkulacja kosztów konwersji i weryfikacji została przedstawiona w załączniku do Porozumienia.
§4
Powiat zobowiązany jest do realizowania zadań wynikających z porozumienia zgodnie
z obowiązującym prawem, z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i rzetelności przy wydatkowaniu przekazanych środków finansowych.
§5
Powiat zobowiązuje się do udzielania kaŜdorazowo na pisemne Ŝądanie MSWiA wyjaśnień na piśmie, co do wszelkich działań podejmowanych przez Powiat w związku z realizacją Porozumienia. Wyjaśnienie takie winno zostać przedstawione w terminie 14 dni od dnia przekazania zapytania, chyba Ŝe w zapytaniu ustalony zostanie inny termin na udzielenie wyjaśnień.
§6
Powiat niezwłocznie po przekazaniu danych zawiadomi pisemnie MSWiA o zakończeniu realizacji zadań wynikających z Porozumienia i przekazaniu danych dotyczących określonej liczby pojazdów.
§7
Strony zobowiązują się do bieŜącej współpracy przy realizacji zadań wynikających z Porozumienia i rozstrzygnięcia powstałych sporów w drodze polubownej.
§8
Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§9
Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze stron.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
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I ADMINISTRACJI
z up. DYREKTOR DEPARTAMENTU
REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH

STAROSTA

GUSTAW PIETRZYK

MARIA BOśENA POLAKOWSKA

Załącznik do Porozumienia z dnia
30 października 2004 r. (poz. 518)
Ustalenie stawek za konwersję i weryfikację danych,
określonych w § 3 oraz dat określonych w § 4 ust. 3
Zadanie konwersji i weryfikacji danych nie jest zadaniem własnym powiatów − nie wynika z Ŝadnego przepisu prawa.
Jest jednocześnie zadaniem niezbędnym dla umoŜliwienia się Ministra SWiA z wykonania obowiązków ustawowych –
np. udostępniania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. MSWiA zobowiązało się w dniu lipca do przekazania
kwot do rozliczenia na pokrycie kosztów konwersji i weryfikacji.
Konwersja danych została juŜ przeprowadzona w znacznej części starostw i miast. W pozostałych przypadkach trwa
lub zostanie przeprowadzona do końca listopada 2004 r. Pierwsze wydatki na to zadanie mogły zostać poczynione
przez powiaty w lipcu 2004 r. – w tym miesiącu rozpoczęła się konwersja w niektórych powiatach. Dlatego teŜ wskazano datę 1 lipca jako początkową datę, od której to poniesione wydatki mogą zostać rozliczone. Konwersja danych
dokonywana jest przy pomocy narzędzia informatycznego, którego koszt ponosi starostwo. Usługę konwersji wykonują na rzecz miast oraz powiatów podmioty naliczające opłatę za jej wykonanie przyjmując za podstawę wyliczenia
koszt konwersji jednego rekordu. Z informacji pozyskanych przez MSWiA wynika, Ŝe starostwa i miasta zawierając
umowy
na
dokonanie
konwersji
płacą
kwoty
nieprzekraczające
20 groszy (większość starostw zgłasza ok. 12–15 groszy za rekord) na konwersję jednego rekordu, co przy ogólnie
szacowanej kwocie rekordów – ok. 18 mln rekordów moŜe wynieść 1,8 mln zł przy załoŜeniu 10 gr za rekord, 2 160
000 zł przy 12 gr za rekord i 3 600 000 zł przy załoŜeniu 20 gr za rekord.
Weryfikacja danych (uzupełnienie zapisów) dotyczyć ma tych rekordów, które są rekordami dotyczącymi pojazdów
wyrejestrowanych i nie przeszły z wynikiem pozytywnym przez proces konwersji. Na dzień dzisiejszy nie jest moŜliwe
określenie liczby rekordów, które podlegać będzie weryfikacji i uzupełnieniu, poniewaŜ nie jest jeszcze znany wynik
konwersji we wszystkich powiatach. Wynik konwersji uzaleŜniony jest od szeregu czynników niezaleŜnych od MSWiA
– Wynika to z faktu, Ŝe rejestracja pojazdów odbywała się w powiatach z wykorzystaniem zróŜnicowanych narzędzi
informatycznych otrzymywanych przez starostów od róŜnych dostawców (np. zakresy danych o pojazdach bywały
róŜne oraz systemy stosowały róŜnorodne standardy techniczne gromadzenia danych). Z pozyskanych przez MSWiA
informacji wynika, Ŝe proces konwersji (tam gdzie został zakończony) pozytywnie przeszło od 30 do 99% rekordów –
średnio w powiatach ok. 80–90%. Proces weryfikacji i uzupełniania danych nie rozpocznie się, dopóki starostwa nie
otrzymają środków finansowych na dokonanie tej czynności. MSWiA szacuje, Ŝe koszt weryfikacji rekordu wynieść
moŜe ok. 2 zł. Na czynność tę składa się wyszukanie stosownych akt pojazdu, sprawdzenie poprawności zapisu w
bazie informatycznej i jego ewentualna korekta. Przyjmujemy, Ŝe w ciągu godziny jeden pracownik moŜe dokonać
weryfikacji ok. 6 rekordów. Stawka 12 zł za godzinę pracy x 8 godzin x 22 dni średnio w miesiącu 12 wynosi 2112 zł
dla starostwa na opłacenie kosztów pracy przez jeden miesiąc na jednego pracownika. MSWiA zakłada, Ŝe weryfikacja w 2004 r. realizowana będzie do momentu wyczerpania środków przekazanych do rozliczenia starostwom w 2004
r., zaś wysokość niezbędnych na ten cel środków w 2005 r. określona zostanie w aneksie do porozumienia, zawartym
na podstawie konkretnych, dotyczących poszczególnych starostw wyliczeń, opartych na faktycznie poniesionych
kosztach i rezultatach konwersji. PoniewaŜ nie jest znana konkretna liczba rekordów w poszczególnych starostwach,
za podstawę określenia sum przekazanych w 2004 r. do rozliczenia jest liczba ludności powiatu.
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POROZUMIENIE
z dnia 17 stycznia 2005 r.
zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Stanisławem Łopatowskim
a Burmistrzem Gminy Mieroszów Andrzejem Laszkiewiczem w sprawie
prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5
z późn. zm.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych
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Na podstawie art. 15 pkt 2 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Wojewoda Dolnośląski zwany dalej „Wojewodą” oraz Burmistrz
Gminy Mieroszów zwany dalej „Burmistrzem” zawierają porozumienie następującej treści:
§1
1. Celem zapewnienia obsługi mieszkańców gminy Mieroszów w zakresie załatwiania spraw
paszportowych Wojewoda powierza nieodpłatnie Burmistrzowi prowadzenie następujących
spraw, wynikających z realizacji powołanej wyŜej ustawy oraz wydanych do niej przepisów
wykonawczych:
– przyjmowanie podań o wydanie paszportu,
– prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportów,
– wydawanie wnioskodawcom wystawionych przez Wojewodę paszportów,
– prowadzenie ewidencji wydanych wnioskodawcom paszportów,
– odbieranie od zainteresowanych oświadczeń o okolicznościach utraty waŜnego paszportu
w trybie art. 233 Kodeksu Karnego i art. 86 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
– stwierdzanie własnoręczności podpisu rodziców bądź opiekunów prawnych wyraŜających
zgodę na wystawienie paszportu osobom małoletnim,
– anulowanie dotychczasowych waŜnych paszportów osobom odbierającym nowy dokument
paszportowy. Anulowania dokonuje się poprzez odbicie pieczątki „anulowano” na stronie
zawierającej dane personalne oraz na wszystkich stronach w anulowanym paszporcie i na
wewnętrznej stronie pierwszej okładki z jednoczesnym dziurkowaniem tychŜe stron w miejscu, w którym znajduje się pasek do czytania maszynowego. PowyŜszą czynność naleŜy
potwierdzić adnotacją na podaniu kwestionariuszu paszportowym paszportu wydanego w
miejsce anulowanego. Adnotacja powinna zawierać datę anulowania, serię i numer anulowanego
paszportu
oraz
czytelny
podpis
wraz
z pieczątką imienną osoby dokonującej powyŜszej czynności.
2. Powierzenie prowadzenia wyŜej wymienionych spraw nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych.
§2
Burmistrz realizuje zadania wymienione w § 1 ust. 1 w stosunku do osób zameldowanych na terenie gminy Mieroszów na pobyt stały.
§3
1. Burmistrz odpowiada za zgodnie z prawem prowadzenie spraw, o których mowa w § 1 ust. 1,
oraz sprawną organizację ich załatwiania.
2. Burmistrz zapewnia właściwe zabezpieczenie pomieszczeń i przechowywanie dokumentów, o
których mowa w § 1 ust. 1.
§4
1. Wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności na
zasadach i w sposób określony w art. 23 ust. 1 ustawy o administracji rządowej
w województwie. Zadania Wojewody w tym zakresie wykonuje Dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich i Migracji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, któremu przysługują uprawnienia do:
– wydawania zaleceń pokontrolnych,
– wydawania wiąŜących wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych porozumieniem.
2. Burmistrz zobowiązuje się do respektowania zaleceń i wytycznych wynikających z funkcji nadzorczych i kontrolnych Wojewody.
§5
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać porozumienie w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Wojewoda moŜe rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w przypadku:
– naruszenia prawa przy realizacji zadań objętych porozumieniem,
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– nierespektowania zaleceń pokontrolnych bądź wydanych wytycznych.
§6
Porozumienie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ANDRZEJ LASZKIEWICZ

STANISŁAW ŁOPATOWSKI
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POSTANOWIENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
z dnia 21 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego w 2005 r.
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.) postanawiam, co następuje:
§1
Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie
powiatu legnickiego w 2005 r. w wysokości:
1)
1.501 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
2)
2.159 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku.
§2
Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§3
Postanowienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2005 r.
STAROSTA
MIECZYSŁAW KASPRZAK
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POSTANOWIENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
z dnia 21 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu legnickiego
w 2005 r.
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy
społecznej (Dz.
U.
z
2004
r. Nr
64,
poz.
593
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z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§1
Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na
terenie powiatu legnickiego w 2005 r. w wysokości:
1)
1.967 zł dla Domu Dziecka w Golance Dolnej,
2)
1.230 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Krzywej.
§2
Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§3
Postanowienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2005 r.
STAROSTA
MIECZYSŁAW KASPRZAK

522
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2005 r.
o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz.
959), naleŜy sprostować błąd:
1. W dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 260 z dnia 17 grudnia 2004 r.:
zamiast numerów stron: 27 495–27 744 powinny być numery stron: 28 111–28 360.
2. W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 3 z dnia 6 stycznia 2005 r.:
W tytule zamiast „dnia 6 stycznia 2004 r.” powinno być „dnia 6 stycznia 2005 r.”

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
STANISŁAW ŁOPATOWSKI
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SPRAWOZDANIE
z działalności w roku 2004 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta
Legnicy i Powiatu Legnickiego
Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w roku 2004
uległ kilkakrotnie zmianom z uwagi na delegowanie bądź powoływanie nowych członków.
Skład Komisji na koniec 2004 r. przedstawia się następująco:
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Współprzewodniczący Komisji:
1. Tadeusz KRZAKOWSKI – Prezydent Legnicy
2. Mieczysław KASPRZAK – Starosta Legnicki
Członkowie Komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kazimierz KRZYŚKÓW – radny delegowany przez Radę Miejską Legnicy
Robert WIERZBICKI – radny delegowany przez Radę Powiatu w Legnicy
Szymon KLECZ – Komendant Miejski PSP – powołany przez Starostę Legnickiego
Józef CIEŚLA – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Legnicy – powołany
przez Prezydenta Legnicy
ks. Jan GACEK – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy – powołany przez Prezydenta Legnicy
kom. Tomasz GOŁASKI – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy – delegowany
przez Komendanta Miejskiego Policji
podinsp. Tomasz GRUDZIEŃ – Komendant Komisariatu I Policji w Legnicy – delegowany
przez Komendanta Miejskiego Policji
Małgorzata NIEMYSKA-LEWICKA – prokurator wskazana do pracy w Komisji przez Prokuratora Okręgowego

Komisja odbyła w 2004 r. trzy posiedzenia w dniach:
I. 5 kwietnia 2004 r.
II. 14 października 2004 r.
III. 16 grudnia 2004 r.
W zaleŜności od tematyki posiedzeń Komisji, w jej pracach kaŜdorazowo, oprócz stałych członków, uczestniczyli doradcy powołani przez Prezydenta Legnicy i Starostę Legnickiego.
Podczas poszczególnych posiedzeń, wiodącymi tematami obrad było:
I.
Ocena zagroŜeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Legnicy i
powiatu legnickiego.
Zaopiniowanie pracy Policji i innych powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy, a takŜe jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatów zadania z zakresu porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli.
II.
Analiza zagroŜenia klęskami Ŝywiołowymi, sposobów zapobiegania oraz łagodzenia ich skutków.
III.
Zaopiniowanie projektów budŜetów miasta Legnicy i powiatu legnickiego na rok 2005 w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Ocena realizacji programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
Ad I.
Komisja po zapoznaniu się ze szczegółowymi sprawozdaniami z pracy policji, straŜy poŜarnej,
straŜy miejskiej, słuŜb: weterynaryjnej, sanitarnej oraz nadzoru budowlanego, wypracowała stanowisko w sprawie oceny zagroŜeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz zaopiniowała pracę policji, straŜy oraz innych słuŜb. Treści tego dokumentu zostały przedstawione
radnym Rady Miejskiej Legnicy i Rady Powiatu w Legnicy, a następnie udostępnione do wiadomości opinii publicznej. W dokumencie podkreślono wysiłek wszystkich słuŜb w działalności na
rzecz utrzymania naleŜytego porządku z uwzględnieniem sytuacji, iŜ generalnie pogorszyło się finansowanie poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za stan i utrzymanie porządku i bezpieczeństwa obywateli. Komisja nie stwierdziła dodatkowych zagroŜeń, jak te, które występowały
dotychczas.
Komisja oceniła, Ŝe:
– naleŜy w dalszym ciągu utrzymywać, odpowiednią do sytuacji, czujność i gotowość przez poszczególne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli,
– dąŜyć do osiągania jeszcze lepszych wskaźników pracy i słuŜby,
– poszerzyć wachlarz działań o nowe rozwiązania,
– wzmóc działania w zakresie szeroko rozumianej współpracy z ludnością zamieszkałą na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego oraz instytucjami i podmiotami gospodarczymi.
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Ad II.
Przedmiotem obrad drugiego posiedzenia Komisji była analiza oraz ocena:
– najwaŜniejszych potencjalnych zagroŜeń klęskami Ŝywiołowymi miasta Legnicy i powiatu legnickiego,
– organizacyjny stan przygotowania miasta Legnicy i powiatu legnickiego do działań w czasie
zaistnienia klęski Ŝywiołowej,
– przygotowanie Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz Policji i StraŜy Miejskiej do działań
w czasie zaistnienia klęski Ŝywiołowej.
Członkowie Komisji ze szczególną uwagą interesowali się stanem organizacyjnym przygotowania
obu jednostek samorządowych do działań w stanie zaistnienia klęski Ŝywiołowej. Zwrócono uwagę, ze powiat legnicki w dalszym ciągu nie posiada własnego magazynu przeciwpowodziowego.
Ad III.
Członkowie Komisji zapoznali się ze stanem realizacji „Powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” oraz z analogicznym
programem dla miasta Legnicy, realizowanym od marca 2002 r., a funkcjonującym pod nazwą
„Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy”.
W wyniku przedstawionych informacji dotyczących realizacji powiatowego programu, członkowie
Komisji uznali, iŜ niektóre jego elementy straciły na aktualności, inne zaś muszą ulec merytorycznej i organizacyjnej modyfikacji w 2005 r. Treści programu naleŜy poddać weryfikacji przez podmioty, które są sygnatariuszami i jego realizatorami. Zmodyfikowana wersja programu, który realizowany
jest
przez
powiat
od
kwietnia
2002
r.,
musi
być
utworzona
w wyniku szerokiej społecznej konsultacji.
Program „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” realizowany jest na miarę posiadanych
środków finansowych. Realizacja jego przebiega w takich zakresach tematycznych jak: zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia, zapobiegania patologiom, przeciwdziałania przestępczości
nieletnich, tworzenia bezpiecznej infrastruktury oraz promocji i informacji. Głównym celem strategicznym programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku. Komisja oceniła, iŜ efektywność realizacji programu jest wysoka i przynosi konkretne, wymierne efekty w ocenie społecznej
oraz instytucji odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa publicznego.
Zgodnie z ustawowym wymogiem komisja dokonała zaopiniowania budŜetów miasta Legnicy
oraz powiatu legnickiego na rok 2005 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Z opiniami zapoznano radnych obu jednostek samorządowych przed uchwaleniem budŜetów.
Komisja podczas ostatniego posiedzenia przyjęła równieŜ plan pracy na rok 2006.
Współprzewodniczący Komisji

Współprzewodniczący Komisji

PREZYDENT MIASTA

STAROSTA

TADEUSZ KRZAKOWSKI

MIECZYSŁAW KASPRZAK
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa WielobranŜowego „HONELLSERVIS”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Decyzją z dnia 14 stycznia 2005 r. Nr OKR-4210-43(22)/2004/8/I/JI, wydaną
na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił odmówić zatwierdzenia taryfy dla ciepła, przedstawionej
przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne.
UZASADNIENIE

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 21

– 1850 –

Poz. 524

W dniu 24 maja 2004 r., na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, na podstawie art.
61 § 1 Kpa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”.
W myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE naleŜy
zatwierdzanie i kontrolowanie taryf dla ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez
przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.
Jak wynika z treści art. 47 ust. 2 ustawy Prezes URE zatwierdza bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44, 45 i 46.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, Ŝe Przedsiębiorstwo energetyczne ustaliło taryfę niezgodnie z
art. 45 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, a takŜe niezgodnie z § 12 ust. 3 oraz § 25
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).
Wobec powyŜszego odmowa zatwierdzenia niniejszej taryfy dla ciepła znajduje swoje
uzasadnienie. Istotnym dla poparcia tego stanowiska jest orzecznictwo Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 stycznia 2003 r.
sygn. akt XVII Ame 25/02, gdzie wskazano, Ŝe w „przypadku stwierdzenia, Ŝe taryfa została opracowana niezgodnie z przepisami art. 46 ustawy – Prawo energetyczne (jak
równieŜ art. 45 ust. 1), Prezes URE ma obowiązek odmówić zatwierdzenia taryfy”.

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p . o . DYREKT ORA
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą w Krakowie

Dorota Kozioł

– 1851 –

Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać:
1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

2)

w punktach sprzedaŜy:
–

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

–

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,

–

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

–

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

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