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3550
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLASKIEGO
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie uznania za uŜytek ekologiczny
Na podstawie art. 44 ust. 1, w związku z art. 42 i 45 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
Uznaje się za uŜytek ekologiczny „ŁĘGI GŁOGOWSKIE” obszar w międzywalu rzeki Odry w strefie ochronnej Huty Miedzi „GŁOGÓW”, obejmujący fragmenty
lasów łęgowych, starorzecza oraz zbiorowiska łąkowe − o
powierzchni
605,5700
ha,
połoŜony
w gminach: Głogów, miasto Głogów i Kotla, stanowiący
oznaczone w ewidencji gruntów działki:
Gmina Głogów
Obręb: Rapocin − pow. 29,73 ha
Działki nr: 312 pow., 12,98 ha, 310/2 pow. 16,75 ha.
Gmina Głogów
Obręb: m. Głogów 16 (śukowice) (mapa nr 2) −
pow. 100,84 ha
Działki nr: 44/2 pow. 11,93 ha, 135/2 pow. 1,48 ha, 739/2
pow.
35,94
ha,
297
pow.
3,15
ha,
804
pow. 5,12 ha, 292 pow. 1,45 ha, 291 pow. 1,01 ha, 803
18/3 pow. 0,41 ha, 766 pow. 2,12 ha, 762 pow. 1,91 ha,
162/3 pow. 0,68 ha, 162/2 pow. 0,13 ha, 749 pow. 0,18
ha,159/1 pow. 0,06 ha, 159/3 pow. 0,93 ha, 765 pow.
3,18 ha, 748 pow. 0,11 ha, 692/3 pow. 0,23 ha, 154/1
pow. 0,53 ha, 764 pow. 4,72 ha, 688 pow. 0,30 ha, 720
pow. 16,77 ha, 146/1 pow. 0,04 ha, 145/1 pow. 0,07 ha,

pow. 2,01 ha, 802 pow. 2,13 ha, 286 pow.
1,25 ha, 801 pow. 1,42 ha, 283 pow. 1,42 ha,
282 pow. 0,58 ha, 781 pow. 4,56 ha, 780 pow.
3,59 ha, 274 pow. 1,41 ha, 273 pow. 1,13 ha,
272 pow. 0,71 ha, 271 pow. 2,07 ha, 779 pow. 3,57 ha,
830 pow. 1,09 ha, 778 pow. 9,67 ha, 263 pow. 0,75 ha,
805 pow. 2,00 ha, 687/3 pow. 0,61 ha, 175/5 pow. 0,23
ha, 782 pow. 0,56 ha.
Obręb: m. Głogów 16 (śukowice) (mapa nr 1) − pow.
174,68 ha
Działki nr: 783 popw. 2,12 ha, 218 pow. 0,75 ha, 217
pow. 0,68 ha, 784 pow. 1,36 ha, 777 pow.
1,04 ha, 769 pow. 0,29 ha, 771 pow. 1,73 ha, 687/1 pow.
0,15
ha,
169/2
pow.
0,37
ha,
168/2 pow. 0,88 ha, 167/2 pow. 0,69 ha,
686/3 pow. 0,27 ha, 761 pow. 1,65 ha, 692/1 pow. 0,21
ha, 824 pow. 12,28 ha, 767 pow. 1,27 ha,
145/3 pow. 0,64 ha, 763 pow. 1,37 ha, 747 pow. 0,25 ha,
692/5 pow. 0,21 ha, 142/1 pow. 0,63 ha, 141/3 pow. 0,13
ha, 141/1 pow. 0,37 ha, 140/1 pow. 0,26 ha., 140/3 pow.
0,36 ha, 3,12 pow. 0,68 ha, 18/2 pow. 0,30 ha, 825/8
pow. 19,42 ha, 3/8 pow. 14,44 ha, 733 pow. 76,86 ha,
2/1 pow. 0,34 ha.
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Obręb: m. Głogów 17 (Wróblin Gł.) − pow. 144,31 ha
Działki nr: 312/2 pow. 0,03 ha, 312/1 pow. 0,27 ha, 313/2
pow. 0,04 ha, 419 pow. 1,84 ha, 304/1 pow. 0,30 ha, 418
pow. 1,00 ha, 338/3 pow. 0,09 ha, 338/1 pow. 0,07 ha,
412 pow. 0,65 ha, 339/2 pow. 0,10 ha,417 pow. 2,76 ha,
326/3 pow. 0,04 ha, 370/3 pow. 0,10 ha, 382/3 pow. 0,05
ha, 383/1 pow. 0,02 ha, 292 pow. 1,12 ha, 326/1 pow.
0,16 ha, 411 pow. 1,10 ha, 289 pow. 1,07 ha, 288 pow.
1,00 ha, 410 pow. 4,56 ha, 325/1 pow. 0,27 ha, 409 pow.
2,64 ha, 414 pow. 0,25 ha, 325/3 pow. 0,02 ha, 296/1
pow. 0,02 ha, 296/3 pow. 0,09 ha, 342/1 pow. 0,56 ha,
408 pow. 2,65 ha, 407 pow. 1,15 ha, 278 pow. 0,37 ha,
277 pow. 0,07 ha, 343 pow. 0,04 ha, 406 pow. 0,48 ha,
334 pow. 0,01 ha, 331 pow. 0,21 ha, 405 pow. 0,55 ha,
265 pow. 0,42 ha, 332 pow. 0,04 ha, 404 pow. 1,02 ha,
258 pow. 0,29 ha, 257 pow. 0,25 ha, 256 pow. 0,39 ha,
403 pow. 1,13 ha, 323 pow. 0,01 ha, 401 pow. 1,25 ha,
402 pow. 0,48 ha, 399 pow. 2,03 ha, 328 pow. 0,06 ha,
426 pow. 0,02 ha, 398 pow. 0,73 ha, 337 pow. 0,05 ha,
397 pow. 0,93 ha, 245 pow. 1,70 ha, 335 pow. 0,62 ha,
244 pow. 0,57 ha, 382/1 pow. 0,55 ha, 379 pow. 0,40 ha,
425 pow. 13,68 ha, 424 pow. 2,87 ha, 362 pow. 2,91 ha,
361 pow. 2,15 ha, 423 pow. 2,59 ha, 358 pow. 1,22 ha,
357 pow. 0,40 ha, 380 pow. 0,26 ha, 381 pow. 0,40 ha,
422 pow. 7,84 ha, 350 pow. 1,74 ha, 421 pow. 1,35 ha,
347 pow. 1,89 ha, 420 pow. 5,82 ha, 377 pow. 0,22 ha,
373 pow. 25,60 ha, 396 pow. 3,21 ha, 336 pow. 0,06 ha,
202 pow. 0,61 ha, 395 pow. 2,63 ha, 196 pow. 0,40 ha,
195 pow. 0,53 ha, 394 pow. 16,96 ha, 324 pow. 1,28 ha,
400 pow. 5,39 ha, 375 pow. 2,42 ha, 249 pow. 0,03 ha,
376 pow. 1,16 ha.
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zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawa urządzeń wodnych,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli
zmiany te nie słuŜą ochronie przyrody, alb o racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,
6) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt,
niszczenia nor, legowisk zwierząt oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb
oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
7) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów,
8) umieszczania tablic reklamowych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną
formę ochrony przyrody,
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagroŜenia bezpieczeństwa państwa,
4) likwidowania nagłych zagroŜeń bezpieczeństwa
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.
§4
PołoŜenie oraz granice uŜytku ekologicznego zawierają
załączniki 1*, 2* i 3* do niniejszego rozporządzenia −
mapy w skali 1:15000, 1:10000, 1:50000.

Gmina Kotla
Obręb: Bogomice − pow. 156,.34 ha
Działki: nr 641 pow. 77,82 ha, 318/1 pow. 78,52 ha.

§5

§2
Celem ochrony jest zachowanie starorzeczy rzeki Odry,
zespołów roślinnych, od wodno-szuwarowych do Ŝyznych
lasów liściastych, z licznymi − chronionymi gatunkami
fauny i flory.
§3

Nadzór n ad uŜytkiem ekologicznym sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
§6
Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

1. W celu zachowania walorów przyrodniczych na terenie objętym ochrona zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
STANISŁAW ŁOPATOWSKI

* Załączniki nr 1, 2 i 3 znajdują się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

3551
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w sprawie zmiany uchwały nr XXX/174/2004 Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
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Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Zgorzeleckiego
uchwala, co następuje:
§1

§4

1. W uchwale nr XXX/174/2004 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 1 § 2 pkt 3 po liczbie „593” dodaje się
słowa „ze zmianami”.

1. Dotychczasowe załączniki numer 1, 2, 3 do uchwały
otrzymują brzmienie jak załączniki numer 1, 2, 3 do
niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się załącznik numer 4 stanowiący załącznik numer 4 do niniejszej uchwały.

§2
1. W rozdziale 4 § 6 ust. 1 pkt 2 dodaje się literę d)
o treści: „Oświadczenie o uzyskanym stypendium”
stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.
2. W rozdziale 4 § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wniosek
wraz
z
dokumentami
wymienionymi
w ust. 1 pkt 1 i 2 składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w Biurze Obsługi Interesanta
lub przesyła pocztą w wyznaczonym terminie.”

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Zgorzeleckiego.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 roku.

§3
W rozdziale 5 § 8 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Maksymalna kwota stypendium nie moŜe przekroczyć kwoty
określonej
w
dokumentach,
o
których
mowa
w § 2. Stypendium wypłacane jest maksymalnie do
9 miesięcy”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW śUK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia
29 września 2005 r. (poz. 3551)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia
29 września 2005 r. (poz. 3551)
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Poz. 3551

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23561 –

Poz. 3551

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23562 –

Poz. 3551

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23563 –

Poz. 3551

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23564 –

Poz. 3551
Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia
29 września 2005 r. (poz. 3551)

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23565 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23566 –

Poz. 3551
Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia
29 września 2005 r. (poz. 3551)

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23567 –

Poz. 3552

3552
UCHWAŁA RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO
z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/175/2004 Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, z terenu powiatu
zgorzeleckiego
Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Zgorzeleckiego
uchwala, co następuje:
§1

§3

1. W uchwale nr XXX/175/2004 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się
maturą, z terenu powiatu zgorzeleckiego, wprowadza
się następujące zmiany:
1) W rozdziale 1 § 3 pkt 5 po liczbie „593” dodaje się
słowa „ze zmianami”.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Zgorzeleckiego.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2005 roku.

§2

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dotychczasowe załączniki numer 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały
otrzymują brzmienie jak załączniki numer 1, 2, 3, 4, 5 do
niniejszej uchwały.

STANISŁAW śUK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia
29 września 2005 r. (poz. 3552)

Nr rejestracji ..................................................
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Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23569 –

Poz. 3552

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23570 –

Poz. 3552

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23571 –

Poz. 3552
Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia
29 września 2005 r. (poz. 3552)

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23572 –

Poz. 3552

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23573 –

Poz. 3552

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23574 –

Poz. 3552

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23575 –

Poz. 3552
Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia
29 września 2005 r. (poz. 3552)

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23576 –

Poz. 3552
Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia
29 września 2005 r. (poz. 3552)
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia
29 września 2005 r. (poz. 3552)
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3553
UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VI/67/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierŜawiania lub
wynajmowania lokali uŜytkowych stanowiących własność powiatu
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:
§1

§2

W § 2 uchwały nr VI/67/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierŜawiania i wynajmowania lokali uŜytkowych stanowiących własność powiatu dodaje się:
1) pkt 4 w brzmieniu:
„4) lokale uŜytkowe przeznaczone na prowadzenie
stołówek szkolnych – 1,22 zł (brutto),”
2) pkt 5 w brzmieniu:
„5) magazyny związane z prowadzeniem stołówek
szkolnych – 0,61 zł (brutto).”

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Wałbrzyskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KUŹNIK

3554
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie opłaty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 18 i art. 19 ust. 1 lit. d ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)
Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się stawki opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe, nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej:
1) za sporządzenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, od kaŜdego dokumentu – 20 zł,
2) za sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, od kaŜdego dokumentu – 10 zł,
3) za uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z drogami i mostami gminnymi:
a) niewymagającymi wyjazdu w teren – 30 zł,
b) wymagającymi wyjazdu w teren – 50 zł,

4) za uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z siecią oświetlenia ulicznego –
30 zł,
5) za sporządzenie opinii urbanistycznej – 30 zł,
6) zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pod kątem zgodności proponowanego
podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 50 zł,
7) za sporządzenie kopii dokumentów formacie A-4 –
0,40 zł,
8) za sporządzenie kopii dokumentów formacie A-3 –
0,80 zł,
9) za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych – opłata w wysokości ustalonej w
cenniku
usług
pocztowych
Poczty
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Polskiej S.A. zwiększona o 2 zł, uiszczoną przy odbiorze przesyłki,
2. Od opłaty administracyjnej zwalnia się czynności
urzędowe określone w § 1 ust. 1 wykonywane na
rzecz zakładów budŜetowych i jednostek budŜetowych Gminy Stronie Śląskie.
§2

Poz. 3554 i 3555
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronią
Śląskiego.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Opłata administracyjna, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–
8, uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w
Stroniu Śląskim lub na konto budŜetu Gminy, najpóźniej
w dniu dokonania czynności.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RYSZARD SULIŃSKI

3555
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie
Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. 113, poz. 954) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),
w nawiązaniu do uchwały nr XXXVII/277/05 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2005 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala,
co następuje:
§1
Przedmiot uchwały
1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla
obszaru połoŜonego w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały, zwaną dalej planem.
2. Plan jest wyraŜony w postaci tekstu niniejszej uchwały
oraz rysunku planu stanowiącego załącznik graficzny
do uchwały.
3. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenu na cele:
a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
oraz usług, oznaczonego symbolem P,U,
b) urządzeń infrastruktury technicznej − przepompownia ścieków, oznaczonego symbole K,
c) drogi publicznej, oznaczonego symbolem KD,
2) zasad i warunków zagospodarowania ww. terenów.
4. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określającym:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospodarowania –
ściśle określone oznaczone linią ciągłą,

3) funkcje terenu oznaczone symbolem,
4) nieprzekraczalną linię zabudowy,
5) granicę strefy ochrony rowu melioracyjnego.
§2
Określenie terminologii
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale – naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich ,
2) planie – naleŜy przez to rozumieć zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Kąty Wrocławskie, uchwaloną niniejszą uchwałą,
3) rysunku planu – naleŜy przez to rozumieć rysunek w
skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do
uchwały,
4) obszarze – naleŜy przez to rozumieć cały obszar
objęty uchwałą,
5) terenie – naleŜy przez to rozumieć teren wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji,
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6) linii rozgraniczającej – naleŜy przez to rozumieć linię
rozgraniczającą tereny o róŜnym przeznaczeniu lub
zasadach zagospodarowania,
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŜy przez to
rozumieć linię ograniczającą powierzchnię terenu, na
którym moŜna lokalizować budynek,
8) wewnętrznych drogach dojazdowych – naleŜy
przez to rozumieć drogi dojazdowe obsługujące działki budowlane wydzielone z terenu oznaczonego symbolem P,U,
9) przepisach szczególnych – naleŜy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

4.

§3
Ustalenia ogólne
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospodarowania
1) przeznaczenia terenów są określone w § 4 –
ustalenia szczegółowe, oraz na rysunku planu,
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnym sposobie zagospodarowania
są określone na rysunku planu.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1) zabudowę naleŜy lokalizować w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie
zabudowy,
2) zabudowie naleŜy nadać formy o duŜych walorach architektonicznych,
3) parametry i zasady kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy
i gabaryty obiektów podano w § 4 − ustalenia
szczegółowe.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1) we wszystkich działaniach naleŜy stosować się
do przepisów szczególnych dotyczących:
a) ochrony środowiska,
b) ochrony przyrody,
c) ochrony zabytków archeologicznych,
d) ochrony głównego zbiornika wód podziemnych GPZP nr 319,
2) uciąŜliwość prowadzonej działalności nie moŜe
przekraczać granic działki, na której działalność
ta jest prowadzona,
3) zakazuje się lokalizowania obiektów związanych
ze składowaniem i utylizacją odpadów oraz surowców wtórnych, w tym składowisk złomu, odpadów przemysłowych i budowlanych,
4) wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone
naleŜy zagospodarować jako tereny zielone,
5) do celów grzewczych naleŜy stosować wyłącznie
systemy i paliwa proekologiczne,
6) nawierzchnię dróg dojazdowych do budynków,
placów manewrowych i miejsc parkingowych naleŜy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów
melioracyjnych po uprzednim zneutralizowaniu
olejów i benzyn lub innych szkodliwych substancji
chemicznych jeśli takie wystąpią, za pośrednictwem separatorów zlokalizowanych na terenie
własnym inwestora,

5.

6.

7.

8.

Poz. 3555
7) wyznacza się w celu dostępu i prowadzenia prac
konserwacyjnych, strefę ochrony rowu melioracyjnego szerokości 1,5 m od brzegów rowu, w
obrębie której zakazuje się nasadzania drzew i
krzewów,
lokalizowania
zabudowy
i obiektów budowlanych oraz ogrodzeń,
8) z uwagi na ochronę krajobrazu kulturowego planowanej zabudowie naleŜy nadać wysokie walory
architektoniczne nawiązujące do istniejącej w sąsiedztwie architektury przemysłowej.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1) z uwagi na moŜliwość występowania zabytków
archeologicznych Inwestor zobowiązany jest do
pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich
zamierzeniach inwestycyjnych oraz o terminie
rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
2) w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych
badań wykopaliskowych, za zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych
Na obszarze objętym planem przewiduje się teren
przestrzeni publicznej przeznaczony na cele drogi
publicznej klasy zbiorczej, dla którego ustalenia
określono w § 4 ust. 2.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) nie przewiduje się scalania nieruchomości,
2) dopuszcza się podział na działki budowlane terenu oznaczonego symbolem P,U pod warunkiem
Ŝe:
a) wydzielone działki budowlane będą miały po2
wierzchnię nie mniejszą niŜ 2000 m ,
a szerokość frontu tych działek nie moŜe być
mniejsza niŜ 50 m,
b) wydzielone niezbędne wewnętrzne drogi dojazdowe będą posiadały parametry określone
w ust. 9 pkt 1b) i c),
c) wydzielone działki dla ewentualnych urządzeń
infrastruktury technicznej będą miały powierzchnię niezbędną dla lokalizacji takiego
urządzenia oraz zapewniony dojazd dla słuŜb
technicznych.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
Wyznacza się, w celu dostępu i prowadzenia prac
konserwacyjnych, strefę ochrony rowu melioracyjnego szerokości 1,5 m od brzegów rowu, w obrębie
której zakazuje się nasadzania drzew i krzewów, lokalizowania zabudowy i obiektów budowlanych oraz
ogrodzeń.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takŜe naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych
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1) obszar objęty planem nie leŜy na terenach górniczych oraz zagroŜonych powodzią i osuwaniem
się mas ziemnych,
2) na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny i obiekty podlegające ochronie, z wyjątkiem
ewentualnie odkrytych w czasie wykonywania robót ziemnych obiektów archeologicznych, dla których
ustalenia
podano
w ust. 4.
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1) zasady rozbudowy systemu komunikacyjnego
a) zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru
objętego planem ustala się z istniejącej ulicy
Spółdzielczej, której modernizacja będzie realizowana zgodnie z uchwalą nr XXXII/
/254/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 1997 r. Nr 3,
poz. 21),
b) na terenie oznaczonym symbolem P,U dopuszcza się lokalizowanie dróg wewnętrznych
klasy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m, a w przypadku:
− zakończenia tej drogi placem manewrowym, placowi temu naleŜy nadać wymiary
w
liniach
rozgraniczających
min. 20 m x 20 m,
− skrzyŜowania tych dróg, naleŜy wprowadzić trójkąty widoczności o wymiarach w liniach
rozgraniczających
min.
5 m x 5 m,
c) w miejscu włączenia ewentualnej wewnętrznej
drogi klasy dojazdowej do ulicy Spółdzielczej
− gminnej drogi publicznej klasy zbiorczej, o
której mowa w pkt a) naleŜy wprowadzić trójkąty widoczności o wymiarach w liniach rozgraniczających
min.
10 m x 10 m,
d) miejsca parkingowe dla samochodów, w ilości
wynikającej z potrzeb prowadzonej działalności, naleŜy zapewnić na terenach własnych;
ilość stanowisk parkingowych określić na etapie sporządzania projektu zagospodarowania
działki,
e) dopuszcza się lokalizowanie parkingów,
o których mowa w pkt d), pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnym sposobie zagospodarowania,
f) nawierzchnie dróg, placów manewrowych
i miejsc postojowych zagroŜone zanieczyszczeniem naleŜy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów melioracyjnych po uprzednim zneutralizowaniu olejów i benzyn lub innych szkodliwych substancji chemicznych.
2) Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
j) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

Poz. 3555
a) sieci uzbrojenia technicznego naleŜy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg,
b) dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od tej zasady przy niezmienionych
ustaleniach
określonych
w § 4,
c) dopuszcza się moŜliwość realizacji urządzeń
technicznych uzbrojenia towarzyszących inwestycjom, na terenach własnych inwestorów,
d) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie
zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną, telefonię, odprowadzenia ścieków oraz lokalizacje urządzeń związanych z
tymi sieciami wymagają uzyskania warunków
technicznych od właściwych dysponentów
sieci,
e) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejącej
sieci wodociągowej Ø 110, na warunkach
określonych przez zarządcę sieci,
f) zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpoŜarowych ustala się z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci; w przypadku braku moŜliwości
zapewnienia wymaganej ilości wody dla celów
przeciwpoŜarowych określonej w przepisach
odrębnych, dopuszcza się wykonanie źródeł
uzupełniających, zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych
i przemysłowych ustala się do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej,
− w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych wymagane jest, przed
wprowadzeniem do gminnego systemu
gospodarki ściekami, wstępne ich oczyszczenie zgodnie z przepisami szczególnymi,
h) w zakresie odprowadzania wód opadowych
ustala się:
− w kanalizację deszczową naleŜy wyposaŜyć wszystkie tereny zainwestowania,
− kanalizację deszczową naleŜy ułoŜyć
zgodnie
z
ustaleniami
podanymi
w pkt a)−d),
− obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych, chemicznych lub innych
szkodliwych, jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora,
− do czasu realizacji kanalizacji deszczowej
dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych do rowów melioracyjnych, na warunkach określonych przez administratora
rowów,
i) w zakresie urządzeń melioracyjnych ustala
się:
− w przypadku występowania sieci drenarskich na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, wszelkie działania inwestycyjne naleŜy poprzedzić kompleksową
przebudową systemu odwadniającego teren, uzgodnioną z zarządcą urządzeń melioracyjno-drenarskich,
− dopuszcza się zasilanie obiektów lokalizowanych na obszarze objętym planem z
elektroenergetycznej stacji transformato-
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rowej zlokalizowanej poza obszarem opracowania, pod warunkiem uzyskania zgody
zarządzającego tą stacją,
− dopuszcza się budowę elektroenergetycznej stacji transformatorowej 20/0,4 kV zlokalizowanej na terenie własnym inwestora,
pod warunkiem, Ŝe zostanie zapewniony
swobodny dostęp dla słuŜb energetycznych i środków transportu,
− dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowej pomiędzy nieprzekraczalną
linią zabudowy a linią rozgraniczającą tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnym
sposobie uŜytkowania, pod warunkiem dostosowania się do przepisów szczególnych
dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach publicznych,
k) zaopatrzenie w gaz ustala się poprzez budowę rozdzielczej sieci gazowej, ułoŜonej zgodnie
z
ustaleniami
określonymi
w pkt a)–d) i na warunkach określonych przez
zarządcę tej sieci,
l) zaopatrzenie w energię cieplną ustala się poprzez wprowadzenie urządzeń grzewczych o
wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń oraz zastosowanie paliw proekologicznych,
ł) w zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala
się realizację połączeń telekomunikacyjnych z
sieci istniejącej lub z sieci innego dysponenta,
m) w zakresie usuwania odpadów ustala się:
− odpady bytowe naleŜy gromadzić i usuwać
w sposób zgodny z gminnym systemem
gospodarki odpadami,
− miejsce gromadzenia odpadów bytowych
naleŜy zlokalizować na terenie własnym
inwestora,
− odpady powstałe w wyniku prowadzenia
działalności przemysłowej i usługowej naleŜy usuwać w sposób zgodny z przepisami szczególnymi.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania terenów
1) nie przewiduje się tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania terenów,
2) do czasu realizacji planu dopuszcza się dotychczasowe uŜytkowanie terenów.
11. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy podano w § 4.
§4
Ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
1. Dla terenu oznaczonego symbolem P,U ustala się:
1) teren przeznacza się na cele zabudowy przemysłowej, magazynowo-składowej oraz zabudowy
usługowej,
2) ewentualna uciąŜliwość prowadzonej działalności
nie moŜe przekroczyć granic działki, na której
działalność ta jest prowadzona,
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3) dopuszcza się zabudowę o wysokości do 18 m licząc od poziomu terenu do najwyŜszej krawędzi
dachu,
a) dopuszcza się lokalizowanie wysokich obiektów kominowych, masztowych i innych wynikających z technologii produkcji, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym organem
określonym w przepisach szczególnych,
b) warunki lokalizacji i wysokość obiektów,
o których mowa w pkt a) naleŜy uzgadniać z
Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
4) planowanej zabudowie naleŜy nadać formę dachów nawiązującą do formy dachów istniejącej w
sąsiedztwie zabudowy przemysłowej,
5) dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej i parkingów pomiędzy linią rozgraniczającą terenu a linią zabudowy, pod warunkiem dostosowania się do przepisów szczególnych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach publicznych,
6) dopuszcza się lokalizowanie wewnętrznych dróg
dojazdowych, o których mowa w § 3
ust. 9 pkt 1b),
7) zabudowę przemysłową, magazynowo-składo-wą
i usługową naleŜy sytuować z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wynoszących:
a) 10 m od linii rozgraniczającej gminnej drogi
publicznej klasy zbiorczej, o której mowa w §
3 ust. 9 pkt 1a),
b) 6 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych klasy dojazdowej, o których mowa w § 3
ust. 9 pkt 1b),
8) naleŜy zachować min. 15% powierzchni biologicznie czynnej, w obrębie której naleŜy urządzić
zieleń izolacyjną zimozieloną wielopiętrową, lokalizowaną wzdłuŜ granic kaŜdej wydzielonej działki
budowlanej,
9) dostęp do terenu ustalono w § 3 ust. 9 pkt 1,
10) rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej
określono w ustaleniach ogólnych w § 3 ust. 9 pkt
2,
11) dopuszcza się przełoŜenie istniejącej sieci wodociągowej wA150 biegnącej przez teren oznaczony symbolem P,U, wyłącznie za zgodą zarządcy
tej sieci.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem K ustala się:
1) teren przeznacza się na cele urządzeń infrastruktury technicznej – przepompowni ścieków,
2) dopuszcza się lokalizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem zastosowania przepisów dotyczących tych urządzeń,
3) naleŜy zapewnić dostęp dla słuŜb technicznych dla
kaŜdego zlokalizowanego na tym terenie urządzenia,
4) naleŜy wprowadzić zieleń izolacyjną zimozieloną
lokalizowaną wzdłuŜ granic wydzielonej działki.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem KD ustala się:
1) teren przeznacza się na cele części drogi publicznej klasy zbiorczej, dla której parametry ustalono w
uchwale nr XXXII/254/96 Rady Miejskiej w Kątach
Wrocławskich
z
dnia
16 grudnia 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Województwa

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 228

– 23584 –

Dolnośląskiego
z
dnia
21
lutego
1997 r. Nr 3, poz. 21),
2) dopuszcza się lokalizowanie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.
§5
Ustalenia końcowe
1. Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 12 i art. 36 ust.
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazową opłatę określoną w stosunku
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, wynoszącą 30%.
2. Tracą moc w odniesieniu do obszaru objętego niniejszą uchwałą dotychczasowe ustalenia miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty
Wrocławskie
uchwalonego
uchwałą
nr XLVIII/346/02 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 kwietnia 2002 r.
3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.
4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ADAM KLIMCZAK

Dziennik Urzędowy
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Katach Wrocławskich z dnia
30 sierpnia 2005 r. (poz. 3555)
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3556
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOWGOWIE
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami), art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z zmianami), oraz art. 43 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§1
Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury
w Głogowie określający szczegółowy zakres działania
oraz organizację wewnętrzną w następującym brzmieniu:
STATUT
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zwany dalej MOK
działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.
U.
z
2001
r.
Nr
13,
poz. 123 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją
kultury posiadającą osobowość prawną i gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.
2. Miejski Ośrodek Kultury wpisany jest do rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Głogów pod numerem
02/V/99.
§3
Siedzibą MOK jest Głogów, Plac Konstytucji 3 Maja 2, a
terenem jego działania Gmina Miejska Głogów.
§4
1. Organizatorem MOK w rozumieniu ustawy jest Gmina
Miejska Głogów.
2. Nadzór bezpośredni nad działalnością MOK sprawuje
Rada Miejska za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Głogowa.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/456/05 z dnia 26 października
2005 r. stwierdzono niewaŜność § 4 ust. 2).
R o z d z i a ł II
Cel i przedmiot działania
§5
1. Podstawowym celem statutowym MOK w rozumieniu
art.
32
ust.
2
ustawy
o
organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia

25 października 1991 r. jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności głogowskiej do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie.
2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest przede
wszystkim poprzez:
a) organizowanie szeroko pojętej wielokierunkowej
edukacji kulturalnej,
b) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w
kulturze, tworzeniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań
wiedzą i sztuką,
c) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Głogowa, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
d) przygotowanie mieszkańców Głogowa do odbioru i
tworzenia wartości kulturalnych, a w szczególności:
e) organizowanie form edukacji kulturalnej dla młodzieŜy i dorosłych w róŜnorodnej formie praktycznej i teoretycznej, w tym takŜe edukacji ekologicznej,
f) organizowanie kół zainteresowań, amatorskich zespołów artystycznych oraz zapewnienie im właściwych warunków lokalowych, wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i niezbędnego wyposaŜenia do
prowadzenia zajęć i prezentacji swoich osiągnięć,
g) organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych, spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festynów, balów, giełd, ognisk artystycznych,
h) prowadzenie działalności z zakresu upowszechniania twórczości filmowej,
i) prowadzenie nauki języków obcych,
j) prowadzenie impresariatu artystycznego i promocyjnego,
k) prowadzenie działalności wydawniczej,
l) usługi poligraficzne (w tym usługi ksero), fonograficzne, fotograficzne, filmowe i plastyczne,
ł) usługi nagłośnieniowe i oświetleniowe spektakli
i koncertów,
m) wynajem aparatury nagłośnieniowej i innej na potrzeby spektakli i koncertów,
n) usługi reklamowe,
o) prowadzenie wypoŜyczalni kostiumów, rekwizytów,
sprzętu technicznego,
p) realizowanie imprez zleconych (okolicznościowych,
rodzinnych, obrzędowych),
r) prowadzenie działalności handlowej takiej jak:

Dziennik Urzędowy
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– sprzedaŜ dzieł sztuki i artykułów sztuki uŜytkowej,
wynajem i dzierŜawa pomieszczeń,
usługi transportowe,
świadczenie usług gastronomicznych,
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalno-wychowawczej.
R o z d z i a ł III
Organizacja i kierownictwo MOK
§6

1. Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje – zatrudnia Prezydent Miasta
Głogowa.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
4. Główny Księgowy naleŜy do grupy pracowników zarządzających, w rozumieniu § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie
upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 255, poz. 2561) i
jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora MOK.
5. Pozostałych pracowników MOK zatrudnia i zwalnia
Dyrektor, który jest kierownikiem Zakładu Pracy.
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własnych, od osób fizycznych i prawnych oraz innych
źródeł.
§ 11
Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka
Kultury jest roczny plan finansowy opracowany przez
Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Głogowa.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/456/05 z dnia 26 października 2005 r.
stwierdzono niewaŜność § 11).
§ 12
Do składania w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury
oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj.
Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich
upowaŜnionych w ramach pełnomocnictwa udzielonego
przez Prezydenta Miasta Głogowa.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/456/05 z dnia 26 października 2005 r.
stwierdzono niewaŜność § 12).
§ 13
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i
reprezentuje ją na zewnątrz.

§7

§ 14

Zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy MOK-u określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora MOK, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Głogowa.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/456/05 z dnia 26 października 2005 r.
stwierdzono niewaŜność § 7).

Miejski Ośrodek Kultury posiada logo (wzór – załącznik).

§8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Głogowa.

1. Dla opiniowania programów i działań MOK Dyrektor
moŜe powołać Radę Programową.
2. Skład, zasady i tryb działania Rady Programowej
ustala Dyrektor.

§ 15
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§2

§3

R o z d z i a ł IV

Traci moc uchwała nr XXXII/414/2001 Rady Miejskiej w
Głogowie z dnia 25 września 2001 roku wprowadzająca
statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

Mienie i gospodarka finansowa

§4

§9

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

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 10
Działalność MOK finansowana jest z dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Głogów, a takŜe dochodów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
EUGENIUSZ PATYK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września
2005 r. (poz. 3556)

Logo Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
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3557
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznemu
w Głogowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu
działalności
kulturalnej
(Dz.
U
z
2001
r.
Nr 13, poz. 123 ze zmianami), art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zmianami)
oraz art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się,
co następuje:
§1

§5

Nadaje
się
Statut
Muzeum
ArcheologicznoHistorycznemu w Głogowie określający szczegółowy
zakres działania oraz organizację wewnętrzną w następującym brzmieniu:

Muzeum uŜywa pieczęci okrągłej z godłem państwa
w środku i napisem w otoku:
„Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie”.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/458/05 z dnia 27 października 2005 r.
stwierdzono niewaŜność § 5).

STATUT
Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Głogowie

R o z d z i a ł II

Rozdział I

Cel i przedmiot działania

Postanowienia ogólne

§6

§1

Muzeum jest jednostką organizacyjną, nienastawioną na
osiąganie zysku, której celem jest trwała ochrona zabytków na terenie miasta i regionu głogowskiego, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i
kultury polskiej oraz światowej ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, kształtowanie wraŜliwości poznawczej i estetycznej oraz umoŜliwianie kontaktu ze
zbiorami mieszkańcom regionu głogowskiego.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zwane
dalej Muzeum działa w szczególności na podstawie
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z
1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zmianami.), ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej
(Dz.
U.
z
2001
r.
Nr 13, poz. 123 ze zmianami ) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie jest
samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość
prawną
i
gospodarującą
przydzieloną
i nabytą częścią mienia.
2. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
wpisane jest do rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Głogów pod numerem 03/V/99.
§3
Siedzibą
Muzeum
Archeologiczno-Historycznego
w Głogowie jest Zamek KsiąŜąt Głogowskich.
§4
1. Organizatorem Muzeum w rozumieniu ustawy jest
Gmina Miejska Głogów.
2. Nadzór ogólny nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni Rada Miejska za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Głogowa.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/458/05 z dnia 27 października 2005 r.
stwierdzono niewaŜność § 4 ust. 2 w części zawierającej
zwrot: „a bezpośredni Rada Miejska za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Głogowa”).

§7
Dla wykonania zadań określonych w § 6 Muzeum realizuje cele w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków w zakresie archeologii, sztuki, historii i techniki z terenu Głogowa i Dolnego Śląska,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i
bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób
dostępny dla celów naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwacje muzealiów oraz, w
miarę moŜliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
5) urządzanie wystaw,
6) organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych na terenie województwa dolnośląskiego,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej,
8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych
i edukacyjnych,
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9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania
i korzystania ze zbiorów,
10) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
konserwacji zabytków ruchomych i archeologicznych
badań ratowniczych.
§8
Muzeum jest wielowydziałowe i posiada następujące
działy:
1. Dział Historii i Nauk Pomocniczych
2. Dział Archeologiczny
3. Dział Wystawienniczo-Oświatowy
4. Dział Konserwacji i Zbiorów Depozytowych
5. Dział Ekonomiczno-Administracyjny.
§9
Zakres działań komórek organizacyjnych i samodzielnych
stanowisk pracy Muzeum określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum, po zatwierdzeniu
przez Prezydenta Miasta Głogowa.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/458/05 z dnia 27 października 2005 r.
stwierdzono niewaŜność § 9).
§ 10
Tworzenie, łączenie, przekształcanie oraz likwidacja
działów Muzeum następuje na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Głogowa w uzgodnieniu z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i po podjęciu uchwały przez
Radę Miejską.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/458/05 z dnia 27 października 2005 r.
stwierdzono niewaŜność § 10 w części zawierającej
zwrot: „na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Głogowa”).
§ 11
1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje
i odwołuje Prezydent Miasta Głogowa na zasadach
i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor podlega Prezydentowi Miasta Głogowa,
przed którym odpowiada za całokształt działalności
Muzeum.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/458/05 z dnia 27 października 2005 r.
stwierdzono niewaŜność § 11 ust. 2).
§ 12
1. Dyrektor Muzeum kieruje całokształtem działalności
Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie
odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania Dyrektora naleŜy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach naukowobadawczych,
oświatowych,
organizacyjnych
i administracyjnych,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organom
planów rzeczowych i finansowo-inwestycyjnych,
5) bezpośrednie kierowanie personelem naukowym,
§ 18
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6) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników,
7) wydawanie w obowiązującym terminie i trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.
§ 13
1. Pracowników Muzeum zatrudnia i zwalnia Dyrektor
Muzeum.
2. Główny Księgowy naleŜy do grupy pracowników zarządzających, w rozumieniu § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie
upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 255, poz. 2561) i
jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora Muzeum.
R o z d z i a ł III
Rada Muzeum
§ 14
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
2. Członków Rady w ilości 8 osób powołuje i odwołuje
Prezydent Miasta spośród kandydatów wskazanych
przez organy i organizacje wymienione w art. 11 ust. 5
ustawy o muzeach.
3. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
4. Przedstawiciele Prezydenta Miasta stanowią nie więcej niŜ 1/4 składu Rady.
5. Dyrektor Muzeum i sekretarz Rady Muzeum uczestniczą w jej zebraniach, sekretariat zapewnia Muzeum.
6. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa
uchwalony przez nią regulamin.
7. Rada Muzeum w razie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora wyznacza minimum 1/3 składu
osobowego komisji konkursowej.
8. Kadencja rady trwa 4 lata.
R o z d z i a ł IV
Mienie i finanse Muzeum
§ 15
Majątek Muzeum stanowi własność Gminy Miejskiej Głogów i moŜe być wykorzystany jedynie dla celów związanych z wykonywaniem zadań przez Muzeum.
§ 16
Działalność Muzeum jest finansowana ze środków Gminy
Miejskiej Głogów oraz innych źródeł.
§ 17
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny
plan finansowy ustalany przez Dyrektora i zatwierdzony
przez Prezydenta Miasta Głogowa.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/458/05 z dnia 27 października 2005 r.
stwierdzono niewaŜność § 17).
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Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
§ 19
Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie
jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego
Księgowego lub osób przez nich upowaŜnionych w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Głogowa.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/458/05 z dnia 27 października 2005 r.
stwierdzono niewaŜność § 19).
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Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Głogowa.
§3
Traci moc uchwała nr XXXII/415/2001 Rady Miejskiej w
Głogowie z dnia 25 września 2001 roku wprowadzająca
statut Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum moŜe dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w
obowiązujących przepisach.
§ 21

EUGENIUSZ PATYK

3558
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Lubina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:
§1
Skwerowi połoŜonemu w obrębie 5 miasta Lubina, ograniczonemu ul. Zamkową oraz zabytkowymi murami
obronnymi, w granicach działki geodezyjnej nr 68/2 nadaje się nazwę skwer „Solidarności”.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Lubina.
§3

PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI
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3559
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotoryi pełnomocnictwa do wydawania decyzji w sprawie potwierdzania
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:
§1

§4

Udziela się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryi pełnomocnictwa do wydawania
decyzji w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.

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

§2
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Pełnomocnictwa udziela się na czas nieokreślony.
§3

WIESŁAW WOŹNIAK

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Złotoryja.

3560
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/457/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
20 listopada 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej
Wrocławia
Na podstawie 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 ze zm.),
w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gminnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia, uchwala co następuje:
§1
W załączniku do uchwały nr XV/457/03 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nadania
Regulaminu StraŜy Miejskiej Wrocławia (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego Nr 242, poz. 4046) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w pkt 1 dodaje się lit. „h” w brzmieniu:
„h) wykonywanie zadań w zakresie ochrony obiektów
i urządzeń komunalnych.”;
2) w § 7 dodaje się pkt 4 o następującej treści:
„4) prowadzenie kontroli ruchu drogowego na ulicach
Wrocławia przy uŜyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub

niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej w zakresie
określonym
w
przepisach
prawo
o ruchu drogowym − obsługa fotoradarów.”;
3) Schemat struktury organizacyjnej StraŜy określony w
załączniku do regulaminu zastąpiony zostaje przez
załącznik do niniejszej uchwały;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Centrum Kierowania naleŜy zarządzanie słuŜbą patrolową i ochronną StraŜy, a w
szczególności:
1) koordynowanie słuŜby patrolowej i ochronnej StraŜy oraz gromadzenie i opracowywanie informacji
dotyczących prowadzonych działań;
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2) bieŜąca współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Policją, Państwową StraŜą PoŜarną, Pogotowiem Ratunkowym oraz innymi miejskimi instytucjami i organizacjami w zakresie:
a) ratowania Ŝycia i zdrowia obywateli oraz mienia,
b) usuwania awarii technicznych i skutków klęsk
Ŝywiołowych,
c) likwidacji innych zagroŜeń,
3) utrzymywanie Oddziałów w pełnej gotowości do
działań w sytuacjach powaŜnego zagroŜenia bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia;
4) całodobowe przyjmowanie zgłoszeń alarmowych;
5) analizowanie zbieranych danych (zdarzeń, przypadków zagroŜeń) oraz przekazywanie informacji –
ostrzeganie, alarmowanie.
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu zadań referatu finansowo-księgowego
naleŜy, w szczególności:
1) opracowywanie projektów i planów budŜetowych;
2) prowadzenie rachunkowości StraŜy;
3) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom;
4) sporządzanie rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy;

Poz. 3560

5) sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT;
6) rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w zakresie
zakupu materiałów, usług i wynagrodzeń;
7) ewidencja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
8) ewidencja i windykacja naleŜności budŜetowych, w
tym z tytułu grzywien nałoŜonych w drodze mandatów karnych przez straŜników.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JACEK OSSOWSKI
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 29 września 2005 r.
(poz. 3560)
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3561
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/2226/04 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów
Na podstawie art. 12 pkt 10a, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 9 maja 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia
i Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004–2006 (Dz. U. Nr 87, poz. 745) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXIX/2226/04 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z
17
grudnia
2004
r.
Nr
260,
poz. 4613) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „uczą się
w państwowych i niepaństwowych szkołach wyŜszych
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub
eksternistycznym”;
2) § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach za rok kalendarzowy poprzedzający rok złoŜenia przez studenta
wniosku o przyznanie stypendium, wynikających z § 2
ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z
dnia
2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 105, poz. 881)”;

3) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Stypendium wypłacane jest maksymalnie w 9 ratach”;
4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
5) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 3 w miejsce „Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego” wpisuje się „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JACEK OSSOWSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 29 września 2005 r.
(poz. 3561)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 29 września 2005 r.
(poz. 3561)
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3562
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/2227/04 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia kończących się maturą
Na podstawie art. 12 pkt 10a, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 ze zm.), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia i Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 87, poz. 745) Rada Miejska
Wrocławia uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXX/2227/04 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i
przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia kończących się maturą (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego
z
17
grudnia
2004
r.
Nr 260, poz. 4614) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie: „UŜyte w regulaminie określenie „obszary wiejskie” oznacza − tereny połoŜone
poza granicami administracyjnymi miast, miasta do
5 tys. mieszkańców, miasta od 5 tys. do 20 tys.
mieszkańców, o ile nie mają szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendia będą przekazywane na cele szczegółowo określone w ust. 3 niniejszego paragrafu w formie zaliczki, w formie rzeczowej, częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłoŜonych przez niego oryginałów faktur lub innych
dokumentów księgowych o równowaŜnej wartości.
2. System zaliczkowy polega na przekazaniu stypendium uczniowi w transzach. Wysokość transzy odpowiada miesięcznej wysokości stypendium. Wypłata kolejnej transzy moŜliwa będzie
dopiero po rozliczeniu się przez ucznia z otrzymanych wcześniej środków (na
podstawie
przedłoŜonych przez niego oryginałów faktur
lub innych dokumentów księgowych o równowaŜnej wartości). Jeśli uczeń nie rozliczy się,
dalsze wypłaty nie będą kontynuowane, a pieniądze w zmniejszonej kwocie trafią do innego
ucznia z listy rezerwowej.
3. Stypendia mogą być przeznaczone wyłącznie
na niŜej wymienione rodzaje świadczeń, tj. na
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na
stancji;
2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub
prowadzonej przez inny podmiot;

3) zakupu podręczników do nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych;
4) związanych z transportem do i ze szkoły
środkami komunikacji zbiorowej;
5) innych kosztów związanych z pobieraniem
nauki, takich jak:
a) artykuły
szkolne,
przybory/pomoce
szkolne związane z realizacją programu
nauczania,
b) ksiąŜki słuŜące do nauki w szczególności: słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice
matematyczne, lektury szkolne, repetytoria, materiały źródłowe,
c) strój i obuwie sportowe zakupione raz na
semestr,
d) koszty imprez kulturalnych organizowanych przez szkoły – imprez wynikających
z planu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły (spektakle teatralne, projekcje kinowe, wyjścia do muzeum
i na wystawy, filharmonii, opery),
e) programy multimedialne, które ułatwiają
edukację osobom niepełnosprawnym
oraz osobom z głęboką dysleksją rozwojową,
f) odzieŜ ochronna, wyjściowa obligatoryjnie wymagana przez szkołę ze względu
na charakter zajęć lekcyjnych bądź praktyk zawodowych,
g) multimedialne programy edukacyjne wymagane przez szkołę ze względu na charakter zajęć lekcyjnych bądź praktyk zawodowych,
h) pomoce naukowe wymagane przez szkołę ze względu na charakter zajęć lekcyjnych, praktyk zawodowych oraz związane z przygotowaniem projektów edukacyjnych bądź prac dyplomowych,
i) opłaty kursów językowych, innych zajęć
dodatkowych realizowanych przez szkołę;
6) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej”;
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3) § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „rozpoczynają
lub kontynuują naukę w publicznych, niepublicznych
mających uprawnienia szkoły publicznej oraz artystycznych szkołach ponadgimnazjalnych Wrocławia
umoŜliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych”;
4) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „stypendium przyznaje się na okres danego roku szkolnego”;
5) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:” dołączenie do
wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej
i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub
dochodu osoby uczącej się wynikających z § 2 ust. 2
pkt 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z
dnia
2
czerwca
2005
r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr
105, poz. 881)”;
6) § 9 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „nierozliczenia
przekazanego stypendium w formie zaliczki”;
7) w załączniku nr 1 str. 1 w miejsce „w roku szkolnym
2004/2005” wpisuje się „w roku szkolnym ...”;
8) załącznik nr 1 str. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej oraz
dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu na
osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się
wynikające z § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Mini-

Poz. 3562

stra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w
sprawie sposobu i trybu postanowienia w sprawach
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 105, poz.
881) − załącznik nr 2”;
9) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 3 w miejsce „Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego” wpisuje się „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” oraz w miejsce „oryginalnych” wpisuje
się „oryginałów”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JACEK OSSOWSKI
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Poz. 3562
Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
do Wrocławia z dnia 29 września 2005
r. (poz. 3562)
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3563
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 18 października 2005 r.
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Lubina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:
§1
Skwerowi połoŜonemu w obrębie 5 miasta Lubina, ograniczonemu ul. Al. Niepodległości, ul. Ignacego Paderewskiego oraz ul. Mieszka I, w granicach działki geodezyjnej
nr 39/9 nadaje się nazwę skwer Jana WyŜykowskiego.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Lubina.
§3

PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI

3564
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 18 października 2005 r.
w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta Lubina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:
§1
Parkowi połoŜonemu w obrębie 3 miasta Lubina,
w granicach działki geodezyjnej nr 91/23, ograniczonemu
torami przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, a obiektami KGHM
nadaje się nazwę Park „Górników Polskiej Miedzi”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Lubina.
§3

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI
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3565
UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE
z dnia 16 września 2005 r.
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mysłakowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi
zmianami), w związku z § 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mysłakowicach stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy
Mysłakowice nr 15/II/98 z dnia 7 listopada 1998 r. Rada Gminy Mysłakowice
uchwala, co następuje:
§1

§2

Rada Gminy Mysłakowice wprowadza następujące zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach:
– w rozdziale I § 2 Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach wyrazy
„Rada Gminy Mysłakowice” zastępuje się „Gmina Mysłakowice”,
– skreśla się zapis w rozdziale IV § 13 ust. 1
lit. i Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach,
– skreśla się w całości zapis w rozdziale VI § 16
i w to miejsce wpisuje się treść następującą „Kierownik Zakładu jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy”.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
JOLANTA PECIAK

3566
UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
z dnia 22 września 2005 r.
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu
ich
pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,
Nr 99, poz. 1001, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565) Rada
Gminy Rudna uchwala, co następuje:
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§1

§2

W uchwale nr XXIV/156/04 Rady Gminy Rudna z dnia 18
października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustalany
jest w wysokości średniego kosztu jednej godziny
usług opiekuńczych w poprzednim roku powiększony o prognozowany w ustawie budŜetowej średnioroczny
wskaźnik
wzrostu
cen
towarów
i usług konsumpcyjnych.”

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JERZY STANKIEWICZ

3567
UCHWAŁA RADY GMINY śUKOWICE
z dnia 12 października 2005 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze
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, ze zm.),
art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), art. 13 pkt 1 ustawy
z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy -− Karta Nauczyciela oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845) Rada Gminy śukowice uchwala, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1
1. Uchwała reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród
dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego
w
budŜecie
Gminy
śukowice
z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i
dyrektorów szkół.
2. Niniejszą uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę śukowice.
3. Ilekroć w niniejszym uchwale jest mowa o:
1) dyrektorze − naleŜy przez to rozumieć dyrektora
jednostki, o której mowa w ust. 2,
2) nauczycielach bez bliŜszego określenia − rozumie
się przez to nauczycieli, o których mowa
w ust. 2,
3) szkole bez bliŜszego określenia − naleŜy przez to
rozumieć: przedszkole, oddział przedszkolny,
szkołę podstawową i gimnazjum,
4) zakładowej organizacji związkowej − rozumie się
przez to Zarząd Oddziału ZNP działającą na terenie gminy,

5) nagrodzie organu prowadzącego − rozumie się
przez to nagrodę Wójta Gminy.
R o z d z i a ł II
Sposób podziału środków
§2
1. W budŜecie Gminy śukowice tworzy się specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
z tym Ŝe:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami
Wójta Gminy śukowice.
Rozdział

III

Wysokość nagród
§3
1. Wysokość nagrody Wójta Gminy uzaleŜniona jest od
posiadanych środków.
2. Wysokość nagrody dyrektora uzaleŜniona jest od
posiadanych środków, jednakŜe nie moŜe być wyŜsza
od nagrody Wójta Gminy.
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R o z d z i a ł IV
Kryteria przyznawania nagród
§4
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za
szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktycznowychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
2. Nagroda organu prowadzącego zwana dalej „nagrodą
Wójta Gminy” moŜe być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają wyróŜniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co
najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.
3. Nagroda dyrektora moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy
pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej
4 z kryteriów, o których mowa w ust. 4
4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach
i egzaminach uczniów, przeprowadzanych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i
publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do konkursów
przedmiotowych przynajmniej na etapie powiatowym zajęciu przez uczniów (grupę uczniów)
od 1 do 3 miejsca oraz otrzymania wyróŜnienia
w konkursach, zawodach, turniejach , przeglądach i festiwalach na etapie co najmniej gminnym, posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
d) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
e) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
g) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
h) sprawuje opiekę na organizacjami społecznymi
działającymi w szkole,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z
uczniami,
j) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania
i oceniania,
k) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowaw-czej
z innymi nauczycielami,
l) posiada publikacje z zakresu działalności
oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej
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lub Ŝyciowej, pochodzących z rodzin ubogich
lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród
młodzieŜy, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami,
3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy
dydaktycznej,
b) angaŜuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,
d) prawidłowo realizuje budŜet szkoły (plan finansowy),
e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną
i radą rodziców,
f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych
nauczycieli,
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i) wzorowo kieruje szkołą,
j) prawidłowo organizuje pomoc psychologicznopedagogiczną,
4) 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,
c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach
róŜnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach.
Rozdział V
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody
§5
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy moŜe wystąpić:
1) dla nauczyciela:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców
d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające
nauczycieli,
2) dla dyrektora szkoły:
a) wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za gminę,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły
moŜe wystąpić:
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1) rada pedagogiczna,
2) rada rodziców,
3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w szkole),
W uzasadnieniu wniosku o nagrodę naleŜy podać
konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę
nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa
załącznik do regulaminu.
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, naleŜy składać do 15 września odpowiednio:
1) o nagrodę Wójta Gmina do Urzędu Gminy,
2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.
Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy składane
przez dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają
wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
R o z d z i a ł VI
Tryb przyznawania nagród
§6

1. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1 − dyrektor szkoły,
2) ze środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2 − Wójt
Gminy.
2. Nagrodę, o której mowa ust. 1 pkt 2, moŜe
z własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, przyznaje się w terminie do dnia 14 października kaŜdego
roku
z
okazji
Dnia
Edukacji
Narodowej.

Poz. 3567

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda
moŜe być przyznana w innym terminie.
4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
R o z d z i a ł VII
Przepisy końcowe
§7
Uchwała obowiązuje
31 grudnia 2006 r.

od

1

stycznia

2006

r.

do

§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śukowice.
§9
Traci moc uchwala nr XIX/129/2005 Rady Gminy śukowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 10
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GRZEGORZ ARYś
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Poz. 3567
Załącznik do uchwały Rady Gminy śukowice z dnia 12 października 2005 r. (poz. 3567)
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Poz. 3568

3568
UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia 21 października 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Zagrodno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),
w związku z art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 43 ust. 6, art. 67 ust. 1a i 3, art. 70
ust. 4, art. 71 ust. 3 i 4 i art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
(Dz.
U.
z
2004
r.
Nr
261,
poz.
2603
i Nr 281, poz. 2782) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXIV/120/05 Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Zagrodno wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wójt Gminy dokonuje wyboru formy prawnej oraz
ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej przekazania nieruchomości uwzględniając jej przeznaczenie
wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
oraz
studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i w takim zakresie moŜe:
1) przenosić własność nieruchomości w drodze
sprzedaŜy,
2) oddawać nieruchomości gruntowe w uŜytkowanie
wieczyste,
3) dokonywać zamiany własności nieruchomości lub
zamiany prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości, zamiany prawa własności nieruchomości na prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości i zamiany prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości na prawo uŜytkowania wieczystego
innej nieruchomości gruntowej,
4) obciąŜać nieruchomości ograniczonymi prawami
rzeczowymi na rzecz osób trzecich,
5) zawierać inne umowy przewidziane prawem.”
2. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Stawka opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele usługowe, handlowe oraz pod zabudowę garaŜami wynosi
5% ceny nieruchomości”.
3. W § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
w części wspólnej działki, sprzedawanego w trybie
bezprzetargowym, wyraŜa się zgodę na udzielenie
bonifikaty w wysokości:
a) 50% – w przypadku jednorazowej zapłaty naleŜności,
b) 40% – w przypadku deklarowanej spłaty rat
w ciągu 1 roku od zawarcia umowy,
c) 30% – w przypadku deklarowanej spłaty rat
w ciągu 2 lat od zawarcia umowy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni id dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD KACHNIARZ
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Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać:
1)

2)

w punktach sprzedaŜy:
–

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

–

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

–

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

–

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

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

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