
 

DZIENNIK  URZĘDOWY 
   WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 

Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 260 
 

TREŚĆ: 
Poz.:

 
 
 
 
 

AKTY NORMATYWNE:  

ZARZĄDZENIE:  

4545  – Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie Wojewody 
Dolnośląskiego nr 208 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów 
prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 29 
lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kom-
petencji administracji terenowej podlegających przekazaniu na mocy tej ustawy. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26802 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:  

4546  – Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy 
regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Strzelin . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26806 

4547  – Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 września 2005 r. w sprawie przyjęcia programu 
pomocowego dla przedsiębiorców tworzących na terenie gminy Złoty Stok nowe miejsca 
pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26809 

4548  – Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XI/125/03 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 11 września 2003 r. w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych 
przedszkoli działających na terenie gminy Trzebnica . . . . . . . . . . . . . . . . .   26811 

4549  – Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości .   26812 

4550  – Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
miejskiej w Kłodzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26813 

4551  – Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia gór-
nych stawek opłat za usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komu-
nalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26815 

4552  – Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku 
od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przed-
siębiorców na terenie gminy Trzebnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26817 

4553  – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXII/1816/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie programu 
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodarczą na terenie gminy Wrocław . . . . . .   26822 

4554  – Rady Miejskiej DzierŜoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia liczby prze-
znaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogo-
wego taksówką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26828 

4555  – Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ilości licencji na trans-
port drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2006 rok . . . .   26828 
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4556  – Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzie-
lania dotacji z budŜetu miasta i gminy Chocianów na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczenia i kontroli oraz postępowa-
nia z wnioskiem o udzielenie dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26829 

4557  – Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad udzielania 
i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26839 

4558  – Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia górnych sta-
wek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2006 rok . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26855 

4559  – Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby prze-
znaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 
na terenie miasta i gminy Szczytna na rok 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26855 

4560  – Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zasad udzielania 
i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26856 

4561  – Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy w 2005 i w 2006 
roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26872 

4562  – Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Programu Pomocy Publicz-
nej w ramach zasady de minimis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26874 

4563  – Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jawora pomocy material-
nej o charakterze socjalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26882 

4564  – Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIV/204/05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój . .   26882 

4565  – Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych 
stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26883 

4566  – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania 
nagród sportowych dla zawodników nieposiadających licencji i trenerów . . . . .   26884 

4567  – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyzna-
wania nagród sportowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26885 

4568  – Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieru-
chomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26886 

UCHWAŁY RAD GMIN:  

4569  – Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w 
podatku od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26887 

4570  – Rady Gminy śórawina z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
śórawina nr VII/28/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie tymczasowej lokalizacji 
targowiska na terenie wsi śórawina, ustalenia stawki opłaty targowej oraz inkasa opłaty 
targowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26889 

4571  – Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXI/109/04 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie podatków i 
opłat lokalnych na rok 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26889 

4572  – Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 
leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso   26890 
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4573  – Rady Gminy w Głogowie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego w Ruszowicach gmina Głogów, 
ograniczonego ulicami: Oliwkową i Białą, obwodnicą miasta Głogowa i południową krawę-
dzią działek nr 392/4 I 392/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26892 

4574  – Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie określenia trybu zlecania 
zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budŜetu Gminy Lewin Kłodzki, sposobu jej 
rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niŜ określone w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26900 

4575  – Rady Gminy Paszowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, 
sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań . . . . . . . . . . . . . . . . .   26903 

4576  – Rady Gminy Kłodzko z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania 
o udzielenie dotacji z budŜetu Gminy Kłodzko, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleca-
nych organizacjom pozarządowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26910 

4577  – Rady Gminy Zawonia z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych szkół i publicznych przedszkoli, prowadzonych przez 
inne niŜ Gmina osoby prawne lub fizyczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26912 

4578  – Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kondratowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26913 

4579  – Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia przed-
siębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej . . . . . . .   26914 

INNE AKTY PRAWNE:  

OBWIESZCZENIA: 

4580  – Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Oławie . . .   26915 

4581  – Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 12 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów 
uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 
2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26915 

4582  – Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 12 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów 
uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemczy przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2005 
r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26916 
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4545 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2005 r. 

zmieniaj ące  zarządzenie  Wojewody  Dolno śląskiego  nr  208  z  dnia 
10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego 
wydanych na pods tawie przepisów zmienianych ustaw ą z dnia 29 lipca 
2005 r.  o zmianie  niektórych  ustaw  w zwi ązku  ze zmianami w podziale 
zadań  i  kompetencji   administracji   terenowej  podle gających  przekaza-
niu 

na mocy tej ustawy 

 Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji 
terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, sprost. Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1604) 
zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się nowe brzmienie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmie-
nianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale za-
dań i kompetencji administracji terenowej podlegających przekazaniu na mocy tej ustawy, stanowiący za-
łącznik do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 208 z dnia 10 listopada 2005 r. 

§ 2 

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolno-
śląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

WYKAZ 

aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przep isów zmienianych ustaw ą 
z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi ązku ze zmianami w podziale zada ń 

i kompetencji administracji terenowej podlegaj ących przekazaniu na mocy tej ustawy  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 31 maja 2005 r. 

w sprawie przyj ęcia Programu pomocy regionalnej dla przedsi ębiorców 
udzielanej w Gminie Strzelin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 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) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 
2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 
1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 
poz. 1291) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się program pomocy, który nosi nazwę „pro-
gramu pomocy regionalnej” dla przedsiębiorców udziela-
nej w Gminie Strzelin. 

§ 2 

Pomoc jest udzielana na podstawie uchwały 
nr XXXIX/331/05 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 maja 
2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo-
ści dla przedsiębiorców realizujących na terenie Gminy 
Strzelin nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca 
pracy związane z tymi inwestycjami, podjęta na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 ze zm.), zwana w treści programu „uchwałą”. 

§ 3 

1. Pomoc regionalna przeznaczona jest na wspieranie 
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją, w tym duŜych projek-
tów inwestycyjnych. 

2. Przez nową inwestycję rozumie się inwestycję związa-
ną z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsię-
biorstwa, jak równieŜ rozpoczęcie w przedsiębiorstwie 
juŜ istniejącym działań obejmujących dokonywanie za-
sadniczych zmian produktu bądź procesu produkcyj-
nego. Nabycie przedsiębiorstwa oznacza kupno za-
kładu, który został zlikwidowany lub zostałby zlikwido-
wany gdyby nie został kupiony, z wyłączeniem zakupu 
zakładu naleŜącego do przedsiębiorstwa znajdującego 
się w trudnej sytuacji finansowej. 

3. Przez duŜy projekt inwestycyjny naleŜy rozumieć nową 
inwestycję, w której wydatki kwalifikujące się do obję-
cia wsparciem przekraczają równowartość 50 milio-
nów euro, przy czym: 
1) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki 

trwałe, dokonanymi w okresie trzech lat przez jed-
nego lub więcej przedsiębiorców realizujących tę 
inwestycję oraz 

2) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub 
funkcjonalnie i słuŜą do realizacji ściśle określone-
go celu, w szczególności produkcji konkretnego 
produktu lub róŜnych produktów, jeŜeli są one wy-

twarzane przy wykorzystaniu takich samych surow-
ców. 

§ 4 

Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości. 

§ 5 

A. Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości, o których mowa w § 4 
uchwały: 
1. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa 

w § 4 uchwały jest podjęcie po raz pierwszy dzia-
łalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej 
na terenie Gminy Strzelin, w związku z dokonaniem 
nowej inwestycji przez małego przedsiębiorcę. 

2. Zwolnienie to stanowi pomoc regionalną na wspie-
ranie nowych inwestycji. 

3. Pomoc jest udzielona po spełnieniu następujących 
warunków: 
1) zrealizowaniu na nieruchomościach połoŜonych 

na terenie Gminy Strzelin nowej inwestycji zwią-
zanej z uruchamianą po raz pierwszy działalno-
ścią gospodarczą, 

2) wniosek o przyznanie pomocy został złoŜony 
przed rozpoczęciem inwestycji, 

3) udział własny przedsiębiorcy w nakładach zwią-
zanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 
25%, przy czym przez udział własny naleŜy ro-
zumieć środki, które nie zostały uzyskane przez 
przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą 
publiczną, w szczególności w formie: 
a) kredytów preferencyjnych, 
b) dopłat do oprocentowania kredytów prefe-

rencyjnych, 
c) gwarancji i poręczeń na warunkach korzyst-

niejszych od oferowanych na rynku, 
3) nowa inwestycja wykorzystywana będzie 

w ramach działalności gospodarczej produkcyj-
nej lub usługowej prowadzonej na terenie Gmi-
ny Strzelin, co najmniej przez pięć lat od dnia 
udzielenia pomocy, 

5) maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% 
wydatków kwalifikujących się do objęcia pomo-
cą, 
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6) w przypadku małych przedsiębiorców nieprowa-
dzących działalności gospodarczej  
w sektorze transportu, intensywność określoną 
w pkt 5 podwyŜsza się o 15 punktów procento-
wych brutto. 

B. Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 3 i § 4 
uchwały: 
1. Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 

3 i § 4 uchwały: 
1) zrealizowanie, z zastrzeŜeniem pkt 3, na nieru-

chomościach połoŜonych na terenie Gminy 
Strzelin nowej inwestycji, 

2) utworzenie, w wyniku tych inwestycji, co naj-
mniej 5 nowych miejsc pracy, 

3) nowe miejsca pracy zostaną utworzone 
w przedziale czasu nie dłuŜszym niŜ 3 lata od 
dnia zakończenia inwestycji, 

4) nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane 
co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia po-
mocy, 

5) wniosek o przyznanie pomocy został złoŜony 
przed rozpoczęciem inwestycji, 

6) przedłoŜenie w terminie do dnia 15 stycznia 
kaŜdego roku podatkowego informacji dotyczą-
cych poziomu zatrudnienia oraz wielkości 
i przeznaczeniu uzyskanej pomocy. 

2. Pomoc w formie zwolnienia, o którym mowa w § 3 i 
§ 4 uchwały stanowi pomoc regionalną na tworze-
nie nowych miejsc pracy związanych z nową inwe-
stycją. 

3. Pomoc jest udzielona po spełnieniu następujących 
warunków: 
1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach zwią-

zanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 
25%, przy czym przez udział własny naleŜy ro-
zumieć środki, które nie zostały uzyskane przez 
przedsiębiorcę w związku  
z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności 
w formie: 
a) kredytów preferencyjnych, 
b) dopłat do oprocentowania kredytów prefe-

rencyjnych, 
c) gwarancji i poręczeń na warunkach korzyst-

niejszych od oferowanych na rynku, 
2) maksymalna intensywność pomocy wynosi: 

a) 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia 
pomocą, 

b) w przypadku małych lub średnich przedsię-
biorców, z wyłączeniem przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą w 
sektorze transportu, intensywność określoną 
w lit. a podwyŜsza się o 15 punktów procen-
towych brutto, 

c) w przypadku przedsiębiorców w sektorze 
motoryzacyjnym – 30% intensywności, 
o której mowa w lit. a niniejszego punktu, je-
Ŝeli  kwota  planowanego  wsparcia finanso-
wego wyraŜona jako ekwiwalent dotacji brut-
to przekracza równowartość 5.000.000,00 
euro, 

d) w przypadku pomocy regionalnej, mającej na 
celu wsparcie duŜego projektu inwestycyjne-
go, dopuszczalną wielkość pomocy oblicza 
się wg następującego wzoru: 

I = R x (50 mln + 0,5 x B + 0,34 x C) 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
I – maksymalną wartość pomocy dla duŜego 
projektu inwestycyjnego, 
R – podstawową maksymalną intensywność 
pomocy regionalnej przyjętą dla obszaru, na 
którym zlokalizowana jest inwestycja (dla 
Gminy Strzelin jest to 50% kosztów kwalifi-
kujących się do objęcia pomocą), 
B – koszty kwalifikujące się do objęcia po-
mocą w przedziale od 50 do 100 mln euro, 
C – koszty kwalifikujące się do objęcia po-
mocą powyŜej 100 mln euro. 

C. DuŜy projekt inwestycyjny, w odniesieniu, do którego 
wysokość projektowanej pomocy przewyŜsza maksy-
malne dopuszczalne wsparcie, jakie inwestycja o war-
tości 100 mln euro mogłaby otrzymać 
z uwzględnieniem zasad stosowanych przy obliczaniu 
wsparcia dla duŜych projektów inwestycyjnych, podle-
ga notyfikacji do Komisji Europejskiej w trybie indywi-
dualnego postępowania. 

D. Podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do 
przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, 
wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, informacji o 
pomocy, jaką otrzymał w ciągu ostatnich 3 lat poprze-
dzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie 
pomocy. Nie przedstawienie informacji skutkuje nie 
udzieleniem pomocy. 

§ 6 

A. W przypadku pomocy regionalnej na wspieranie no-
wych inwestycji, przy obliczaniu intensywności pomocy 
uwzględnia się, z zastrzeŜeniem lit. D, następujące 
wydatki: 
1. Wydatki w środki trwałe: 

1) cena nabycia gruntów, pomniejszona o naliczo-
ny podatek od towarów i usług, 

2) nakłady na budowle i budynki, 
3) nakłady na wyposaŜenie obiektów w środki 

trwałe związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej produkcyjnej lub usługowej, w tym 
w szczególności: 
a) maszyny i urządzenia, 
b) narzędzia, przyrządy i aparaturę, 
c) wyposaŜenie techniczne dla prac biurowych, 
d) infrastrukturę techniczną. 

2. Wydatki w wartości niematerialne i prawne, takie 
jak uzyskanie patentów, nabycie licencji operacyj-
nych bądź opatentowanych licencji typu know-how, 
lub nieopatentowanego know-how – w wysokości 
nie większej niŜ 25% wydatków inwestycyjnych w 
środki trwałe kwalifikujących się do objęcia pomo-
cą. 

B. Wydatki, o których mowa w lit. A, kwalifikują się do 
objęcia wsparciem: 
1. W przypadku wydatków, o których mowa w lit. A 

ust. 1 jeŜeli: 
1) istnieje bezpośredni związek między poszcze-

gólnymi środkami trwałymi, a nową inwestycją 
potwierdzony oświadczeniem  przedsiębiorcy 
będącego odbiorcą pomocy regionalnej, 

2) przedsiębiorca przestawi oświadczenie, Ŝe cena 
nabytego od osoby trzeciej środka trwałego nie 
przekracza jego wartości rynkowej, 
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2. W przypadku wydatków, o których mowa w lit. A 
ust. 2, jeŜeli wartości niematerialne i prawne: 
1) wykorzystywane są wyłącznie w ramach nowej 

inwestycji przez przedsiębiorcę otrzymującego 
pomoc regionalną, 

2) nabyte są od osoby trzeciej na warunkach ryn-
kowych, 

3) ujęte są w aktywach przedsiębiorcy będącego 
odbiorca pomocy regionalnej oraz pozostawać 
będą jego własnością przez okres co najmniej 
pięciu lat, 

4) podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

C. W przypadku pomocy regionalnej na tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z daną inwestycją 
uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsię-
biorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników, na które składają się: 
1) koszty wynagrodzenia pracowników brutto, tj. przed 

opodatkowaniem, 
2) obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. 

D. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działal-
ność gospodarczą w sektorze transportowym do wy-
datków kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zali-
cza się nakładów na zakup środków transportu i urzą-
dzeń transportowych. 

§ 7 

Program nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej i 
eksportowej oraz na inwestycje odtworzeniowe, jak rów-
nieŜ nie ma zastosowania do przedsiębiorców znajdują-
cych się w trudnej sytuacji finansowej, prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorach wraŜliwych: włókien 
syntetycznych, górnictwa węgla, hutnictwa Ŝelaza i stali, 
budownictwa okrętowego, rybołówstwa oraz w zakresie 
produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi wymie-
nionymi w załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską. 

§ 8 

Zastosowanie przedmiotowych zwolnień od podatku od  
nieruchomości  spowoduje  zmniejszenie  wpływów do 
budŜetu gminy, w zaleŜności od liczby przedsiębiorców, 
którzy będą realizować inwestycje i tworzyć miejsca pra-
cy. Rocznie moŜe to wynieść 1.000.000,– zł. 

§ 9 

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowią-
zany w terminie do dnia 15 stycznia kaŜdego roku podat-
kowego do przedłoŜenia informacji dotyczących: 
1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych, 
2) kosztów zatrudnienia pracowników, o których mowa w 

pkt 6 lit. C, 
3) wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzy-

skanej na realizację nowych inwestycji lub tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

§ 10 

Program obowiązuje w latach 2005–2006. 

§ 11 

Adresatami pomocy są: 
1) mali przedsiębiorcy podejmujący po raz pierwszy dzia-

łalność gospodarczą produkcyjną lub usługową na te-
renie Gminy Strzelin, 

2) przedsiębiorcy, którzy utworzą nowe miejsca pracy 
związane z nową inwestycją w związku z uruchomie-
niem działalności gospodarczej produkcyjnej lub usłu-
gowej, 

3) przedsiębiorcy, którzy poszerzają swoją działalność 
gospodarczą produkcyjną lub usługową w przypadku 
utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją. 

§ 12 

Organem udzielającym pomocy jest Rada Miejska Strze-
lin jako organ stanowiący oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Strzelin jako organ podatkowy. 

§ 13 

1. Pomoc udzielana na podstawie programu pomocy 
podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną w od-
niesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się 
do objęcia pomocą i nie moŜe przekroczyć maksymal-
nej intensywności pomocy. 

2. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta jednocze-
śnie z pomocy regionalnej na wspieranie nowych in-
westycji i pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją, dopuszczalna wielkość 
pomocy nie moŜe przekroczyć maksymalnej inten-
sywności pomocy obliczonej z uwzględnieniem wyŜ-
szej kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia po-
mocą tj. kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich 
kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. 

§ 14 

Program obejmuje swym działaniem teren Gminy Strze-
lin. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Strzelin. 

§ 16 

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

 EWA KURDYŚ 

 

4547 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU 

z dnia 13 września 2005 r. 

w sprawie przyj ęcia „Programu pomocowego dla przedsi ębiorców 
tworz ących na terenie Gminy Złoty Stok nowe miejsca pracy ”  
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 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.) 
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się „Program pomocowy dla przedsiębiorców 
tworzących na terenie Gminy Złoty Stok nowe miejsca 
pracy” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany 
dalej Programem. 

§ 2 

Zwolnienia dotyczą podatków od budynków i budowli w 
których utworzono nowe miejsca pracy na warunkach 
określonych w „Programie”. 

§ 3 

Zwolnienia, o których mowa w § 2, stanowią pomoc pu-
bliczną. 

§ 4 

Zwolnienia udziela się na pisemny wniosek zaintereso-
wanych. 

§ 5 

Decyzję w sprawie zastosowania preferencji podatkowej 
podejmuje Burmistrz po spełnieniu przez wnioskodawcę 
wszystkich warunków określonych w Programie. 
 
 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złoty Stok. 

§ 7 

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku: 
– Nr VIII/47/03 z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie prefe-

rencji dla podmiotów gospodarczych, tworzących no-
we miejsca pracy na terenie gminy Złoty Stok (Dz. Urz. 
Woj. Dolnośląskiego Nr 113, poz. 2068), 

– Nr XXV/163/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. o zmianie 
uchwały Nr VIII/47/03 z dnia 14 maja 2003 r. w spra-
wie preferencji podatkowych dla podmiotów gospodar-
czych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie 
gminy Złoty Stok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 35, 
poz. 809). 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego. 
 

 PRZEWODNICZĄCY RADY  

 JERZY TICHANOWICZ 

 
 
 

Załącznik do uchwały Rady 
Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 
13 września 2005 r. (poz. 4547) 

 
 

PROGRAM 
POMOCOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH 

NA TERENIE GMINY ZŁOTY STOK NOWE MIEJSCA PRACY 
 
 

I. NAZWA PROGRAMU 

Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących na 
terenie gminy Złoty Stok nowe miejsca pracy. 

II.  PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z 
późniejszymi zmianami). 

III. CEL POMOCY 

Preferencje podatkowe mają na celu wspieranie inicjatyw 
gospodarczych, które jednocześnie prowadzą do tworze-
nia nowych miejsc pracy. 

IV. FORMA POMOCY 

Zwolnienie z podatków od budynków i budowli w których 
utworzono nowe miejsca pracy. 

V. ZAKRES TERYTORIALNY POMOCY 

Program obejmuje swym działaniem Gminę Złoty Stok. 
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VI. WARUNKI PREFERENCJI PODATKOWEJ 

1. Zwalnia się przedsiębiorców z podatków od budynków 
i budowli nowo wybudowanych oraz tych, które wcze-
śniej będąc przez co najmniej rok nieuŜytkowane, zo-
stały dostosowane do prowadzenia działalności go-
spodarczej, z jednoczesnym powstaniem w nich no-
wych miejsc pracy. 

2. Okres zwolnienia z podatku od budynków i budowli 
uzaleŜniony jest od utworzenia nowych miejsc pracy i 
wynosi odpowiednio: 
1) trzy lata, jeŜeli utworzone zostały nowe miejsca 

pracy, w tym co najmniej połowa nowo zatrudnio-
nych była pozostającymi bez pracy mieszkańcami 
gminy, zarejestrowanymi w urzędzie pracy. Nowo 
zatrudnionych, pozostających bez pracy mieszkań-
ców gminy nie moŜe być zatrudnionych mniej jak 
dwie osoby w przeliczeniu na pełny etat. 
JeŜeli w czasie trwania zwolnienia o którym mowa 
wyŜej zatrudnienie ulega co najmniej podwojeniu w 
stosunku do wielkości podanej we wniosku o za-
stosowanie zwolnienia podatkowego, z zachowa-
niem powyŜszych relacji zatrudnienia, zwolnienie 
podatkowe przedłuŜa się o kolejny rok.  
PrzedłuŜenia dokonuje się na pisemny i uzasad-
niony wniosek przedsiębiorcy. 

2) pięć lat, jeŜeli utworzone zostały  nowe miejsca 
pracy  w tym co najmniej połowa nowo zatrudnio-
nych była pozostającymi bez pracy mieszkańcami 
gminy, zarejestrowanymi w urzędzie pracy. Nowo 
zatrudnionych, pozostających bez pracy mieszkań-
ców gminy nie moŜe być mniej jak siedem osób w 
przeliczeniu na pełny etat. 
JeŜeli w czasie trwania zwolnienia o którym mowa 
wyŜej zatrudnienie ulega co najmniej podwojeniu w 
stosunku do wielkości podanej we wniosku o za-
stosowanie zwolnienia podatkowego, z zachowa-
niem powyŜszych relacji zatrudnienia, zwolnienie 
podatkowe przedłuŜa się o kolejne dwa lata. 
PrzedłuŜenia dokonuje się na pisemny i uzasad-
niony wniosek przedsiębiorcy. 

3. Ze zwolnień podatkowych określonych w pkt 2 korzy-
stać mogą równieŜ podmioty juŜ funkcjonujące na te-
renie gminy pod warunkiem, Ŝe  w przeciągu ostatnie-
go roku poprzedzającego złoŜenie wniosku 
o zastosowanie preferencji nie dokonały redukcji za-
trudnienia. Wyjątkiem są odejścia pracowników na 
emerytury, renty, świadczenia emerytalne oraz rozwią-
zanie stosunku pracy w trybie art. 52 i 53 Kodeksu 
Pracy.  

4. JeŜeli przedsiębiorca otrzymał decyzję o zwolnieniu 
podatkowym na zasadach pkt 2 ppkt 2 i w trakcie pro-
wadzenia działalności zatrudnienie uległo zmniejsze-
niu, ale do poziomu w którym spełnione są załoŜenia 
pkt 2 ppkt 1 i nie minął okres 3 lat, a przedsiębiorca 
zgłosił ten fakt w terminie określonym w rozdziale VII 
pkt 2, na pisemny wniosek przedsiębiorcy, do końca 

okresu wynikającego z pkt 2 ppkt 1 korzysta z prefe-
rencji podatkowej.  

5. JeŜeli przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia po-
datkowego na zasadach: 
1) określonych w pkt 2 ppkt 1 utraci do niego prawo i 

w okresie o którym mowa w przedmiotowej regula-
cji ponownie spełni warunki, 

2) określonych w pkt 2 ppkt 2 utraci do niego prawo i 
w okresie o którym mowa w przedmiotowej regula-
cji ponownie spełni warunki, 

3) określonych  w pkt 4 i przed  końcem  okresu wyni-
kającego z pkt 2 ppkt 1 ponownie spełnia warunki 
zawarte w pkt 2 ppkt 2 uzyskuje ponownie prawo 
do zwolnienia na pozostałą część okresu. 

Przywrócenie zwolnienia (pkt 5 ppkt 1 i 2) oraz prze-
dłuŜenie czasu jego obowiązywania (pkt 5 ppkt 3) na-
stępuje na pisemny i uzasadniony wniosek przedsię-
biorcy.  

VII. KONTROLA WARUNKÓW ZWOLNIENIA 

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiąza-
ny jest do przedkładania do 15 stycznia kaŜdego roku 
organowi który udzielił zwolnienia podatkowego, pi-
semnego sprawozdania z poziomu zatrudnienia za rok 
poprzedni. 

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisem-
nie organ udzielający zwolnienia podatkowego 
o utracie warunków zwolnienia, najpóźniej 14 dni od 
daty powstania okoliczności powodujących taką utratę. 
Dotyczy to równieŜ przypadku rozdziału VI pkt 4. 

3. JeŜeli powiadomienie o którym mowa w pkt 2 nastąpi-
ło w ustalonym terminie przedsiębiorca traci prawo do 
zwolnienia od następnego miesiąca po miesiącu w 
którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę zwol-
nienia. 

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatkowego 
i niepowiadomienie o tym organu, przedsiębiorca zo-
bowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres nie-
naleŜnego korzystania ze zwolnienia, wraz z odsetka-
mi za zwłokę w wysokości określonej przez przepisy 
prawne. 

5. Przedsiębiorcy któremu przyznano zwolnienie podat-
kowe na podstawie złoŜonych przez niego fałszywych 
informacji we wniosku o zastosowanie zwolnienia, tra-
ci do niego prawo za cały okres zwolnienia. Powstała 
w ten sposób zaległość stanowi zaległość podatkową, 
do której stosuje się właściwe przepisy. 

6. Przedsiębiorca który złoŜył fałszywe sprawozdanie 
o którym mowa w pkt 1 traci prawo do zwolnienia po-
cząwszy od pierwszego miesiąca roku za który złoŜo-
no to sprawozdanie. Powstała w ten sposób zaległość 
stanowi zaległość podatkową, do której stosuje się 
właściwe przepisy. 

 

VIII. WIELKOŚĆ POMOCY W RAMACH PROGRAMU 

Przewiduje się, Ŝe w ramach Programu moŜe nastąpić 
zmniejszenie wpływów z tytułu podatków do budŜetu gmi-
ny o kwotę około 10-20 tys. zł. rocznie. 

IX. CZAS TRWANIA PROGRAMU 

Program obowiązuje na czas nieokreślony. 
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X. BENEFICJENCI POMOCY 

Z pomocy korzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy którzy 
na terenie gminy wybudują nowe bądź zmodernizują do-
tychczas nieuŜytkowane obiekty pod działalność gospo-
darczą z jednoczesnym utworzeniem nowych miejsc pra-
cy, na zasadach określonych w niniejszym Programie. 

XI. ORGAN UDZIELAJ ĄCY POMOCY 

Organem udzielającym pomocy jest Burmistrz Miasta 
Złoty Stok na zasadach określonych w niniejszym pro-
gramie, uchwalonych przez Radę Miejską w Złotym Sto-
ku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4548 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 29 września 2005 r. 

w  sprawie  zmiany  uchwały  nr XI/125/03  Rady  Mi ejskiej  w  Trzebnicy 
z dnia 11 wrze śnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla  podstawowych  szkół  niepublicznych   oraz  ni epublicznych  przed-
szkoli 

działaj ących na terenie Gminy Trzebnica 

 Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 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 późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XI/125/03 z dnia 11 września 2003 r. zmie-
nić § 2, który otrzymuje nowe brzmienie: 
Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja 
z budŜetu gminy w wysokości 75% wydatków bieŜących 
ponoszonych w przeliczeniu na 1 dziecko 
w przedszkolach publicznych prowadzonych na terenie 
Gminy Trzebnica, a na dziecko niepełnosprawne 100% 
kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przed-
szkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 CZESŁAW CZTERNASTEK 
 

4549 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

z dnia 30 września 2005 r. 

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia z a inkaso podatku  
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ro lnego, le śnego i podatku od nieruchomo ści  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 
431 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200 z 2000 r., poz. 1682), art. 6 ust. 12, art. 14 ust. 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 9, 28 § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Sobótce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się na terenie gminy Sobótka pobór podat-
ków rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz 
podatku od posiadania psów w drodze inkasa. 

2. Wymienione w ust. 1 podatki mogą być wpłacane 
przez podatnika na konto Urzędu Miasta i Gminy So-
bótka. 

§ 2 

Ustala się inkasentów podatków wymienionych w § 1 ust. 
1 oraz wynagrodzenie za inkaso w następujący sposób: 
 
 

 
 

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko inkasenta 
Stawka % opłaty za inkaso 
(od sumy zebranych wpłat) 

  1. Będkowice Alina CzyŜyk 10% 
  2. Garncarsko GraŜyna Stempin 10% 
  3. Kryształowice Jan Bronowicki 10% 
  4. Księginice Małe Tadeusz Jakubowski 10% 
  5. Kunów Antoni SzulŜuk 10% 
  6. Michałowice Tadeusz Chudy 10% 
  7. Mirosławice Maria Killich 10% 
  8. Nasławice Maria Pieryra 10% 
  9/ Okulice Władysław Tenderys 10% 
10. Olbrachtowice Jan Gorczyński 10% 
11. Przemiłów Jan Fornal 10% 
12. Przezdrowice Tadeusz Walów 10% 
13. Ręków Ewa Bednarz 10% 
14. Rogów Sobótki Łucja Szymańska 10% 
15. Siedlakowice Jan Siewiera 10% 
16. Sobótka Jan Baliński 10% 
17. Stary Zamek Leszek Petryszyn 10% 
18. Strachów Jan Waniszewski 10% 
19. Strzegomiany Antoni Longier 10% 
20. Sulisrowice Edmund Jankowiak 10% 
21. Sulistrowiczki Adam Jakimów 10% 
22. Świątniki Ryszard Godek 10% 
23. Wojnarowice Stanisław Dziedziński 10% 
24. śerzuszyce Iwona Medyńska 10% 

 
 

§ 3 

Wynagrodzenie za inkaso określone w § 2 wypłacane 
będzie w okresach kwartalnych w terminie 30 dni po za-
kończeniu kwartału za dany kwartał. 

§ 4 

Tracą moc uchwały nr VI/39/2003 Rady Miejskiej 
w Sobótce z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie ustalenia 
inkasentów   oraz  wynagrodzenia  za  inkaso  podatku 

 

rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz 
nr VII/46/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 
17 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w 
Sobótce nr VI/39/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie 
ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso po-
datku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Sobótka. 

§ 6 
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Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ANNA KWAŚNIEWSKA 

 
 
 
 
 
 
 

4550 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miej skiej w Kłodzku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pźńn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku 
uchwala: 

 
 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakter ze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa: 
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 
2) formy udzielania stypendium szkolnego, 
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 
 
 
 
 
 
 

R o z d z i a ł  II 

Sposób ustalania wysoko ści stypendium szkolnego 

§ 2 

1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego uza-
leŜnia się od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny 
określonej przez miesięczną wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie i okoliczności, o których mowa w art. 
90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) oraz od wysokości środków finansowych i 
przeznaczonych na ten cel w budŜecie gminy. 

2. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego ustala 
się następująco: 

 
 

przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie li-
czonym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 z ustawy 

z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 993 z późn. zm.) 

miesięczna wysokość stypendium, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. 

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

     do   80,– zł 
     od   81,– do 160,– zł 
     od 161,– do 250,– zł 
     od 251,– do 316,– zł 

      do 112,– zł 
      do   90,– zł 
      do   75,– zł 
      do   60,– zł 

 
 
 

R o z d z i a ł  III 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 3 

1. Uwzględniając potrzeby uczniów stypendium szkolne 
moŜe być udzielone w formie całkowitego lub czę-
ściowego pokrycia kosztów związanych z: 
1) udziałem ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych realizowanych poza ramowym 
planem nauczania, 
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2) udziałem ucznia w przedsięwzięciach realizowa-
nych przez szkołę jak: wyjazdy do kina, teatru, na 
wycieczki szkolne, zielone szkoły itp., 

3) udziałem ucznia w zajęciach edukacyjnych realizo-
wanych poza szkołą (np. plastycznych, muzycz-
nych, językowych, informatycznych, sportowych), 

4) pomocą rzeczową, w tym w szczególności: zaku-
pem podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, 
zeszytów, plecaków (tornistrów), odzieŜy i obuwia 
sportowego i innego wyposaŜenia wymaganego 
przez szkołę, 

5) pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w 
odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych pracowników 
słuŜb społecznych, a w szczególności dojazdem do 
szkół środkami komunikacji zbiorowej, zakwatero-
waniem w internacie lub bursie. 

2. Formą stypendium szkolnego moŜe być świadczenie 
pienięŜne. 

R o z d z i a ł  IV 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 4 

1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz 
z wymaganymi zaświadczeniami o wysokości docho-
dów składa się w Urzędzie Miasta w Kłodzku na 
dziennik podawczy. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz 
z zaświadczeniami o wysokości dochodów dla 
uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską 
Kłodzko mogą być składane takŜe w szkołach pod-
stawowych lub gimnazjalnych do których uczeń 
uczęszcza. 

3. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum 
w terminie 3 dni od daty wpływu wniosku przekazuje 
zaopiniowany wniosek do Urzędu Miasta Kłodzka na 
dziennik podawczy. 

4. Stypendium w formie rzeczowej przewidzianej w § 3 
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 jest udzielane poprzez zapłatę naleŜ-
ności, za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, 
przelewem na rachunek podmiotu organizującego te 
zajęcia po przedłoŜeniu dokumentów potwierdzają-
cych udział w tych zajęciach. 

5. Stypendium w formie rzeczowej przewidzianej w § 3 
ust. 1 pkt 4 jest udzielane na podstawie częściowej lub 
całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez 
wnioskodawcę w oparciu o przedłoŜone przez niego 
oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie 
wydatków na cele edukacyjne. 

6. Stypendium przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 5 jest udzie-
lane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na 
dojazdy do szkoły albo zwrot kosztów zakwaterowania 
w internacie lub bursie w oparciu o przedłoŜone orygi-

nały dokumentów potwierdzających poniesione wydat-
ki na cele edukacyjne. 

7. Stypendium szkolne przewidziane w § 3 ust. 2 jest 
wypłacane wnioskodawcy w formie gotówkowej 
w kasie Urzędu Miasta Kłodzka w terminie określonym 
w decyzji przyznającej stypendium. 

R o z d z i a ł  V 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 5 

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasił-
ku szkolnego są w szczególności: 
1. PoŜar, powód� lub inny wypadek, w wyniku którego 

nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wypo-
saŜenie niezbędnego do realizacji procesu edukacyj-
nego przez ucznia. 

2. KradzieŜ z włamaniem, w wyniku którego nastąpiło 
pozbawienie ucznia mienia lub wyposaŜenia niezbęd-
nego do realizacji procesu edukacyjnego. 

3. Inne zdarzenie losowe, które spowodowało ogranicze-
nie moŜliwości prawidłowego realizowania przez 
ucznia procesu edukacyjnego (np. wydatki związane z 
długotrwałą chorobą ucznia, śmierć rodziców lub 
prawnych opiekunów). 

§ 6 

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w 
Urzędzie Miasta Kłodzka na dziennik podawczy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naleŜy załączyć 
dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia loso-
wego. 

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, mogą być 
oryginały lub kopie protokołów sporządzonych przez 
odpowiednie słuŜby publiczne na okoliczność wystą-
pienia zdarzenia losowego lub inne dokumenty, np. akt 
zgonu, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej choro-
bie ucznia. 

4. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację mate-
rialną i losową ucznia w formie świadczenia pienięŜ-
nego na pokrycie wydatków o charakterze edukacyj-
nym, które wypłacane jest wnioskodawcy w kasie 
Urzędu Miasta Kłodzka w terminie określonym w de-
cyzji przyznającej zasiłek lub w formie rzeczowej o 
charakterze edukacyjnym poprzez refundację ponie-
sionych wydatków na podstawie przedstawionych do-
kumentów potwierdzających poniesienie wydatków na 
cele edukacyjne. 

R o z d z i a ł  VI 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 

 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXXIV/280/2005 Rady Miejskiej w 
Kłodzku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej 
Kłodzko. 
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§ 9 

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

 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 JÓZEF MIGDAŁ 

 
 
 

4551 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W L ĄDKU ZDROJU 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi związane z usuwaniem  
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze 
zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunal-
nej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, 
poz. 622 z 1996 r. ze zm.) Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się górne stawki opłat za usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów ko-
munalnych: 

1) Wykaz opłat za składowanie odpadów na terenie Kompostowni w Lądku Zdroju 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Grupa, podgrupa i rodzaj odpadu 

Cena netto 
za składowanie 
1 Mg odpadów 

(zł) 
1 2 3 4 
 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 
I 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 

(z wyłączeniem 15 01( 
  1. 20 01 01 Papier i tektura 20,60 
  2. 20 01 02 Szkło 44,00 
  3. 20 01 10 OdzieŜ 44,00 
  4. 20 01 11 Tekstylia 44,00 
  5. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice 82,00 
  6. 20 01 33 Baterie i akumulatory inne niŜ wymienione w 20 01 33 0,00 
  7. 20 01 36 ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymie-

nione w grupach 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 
166,00 

  8. 20 01 38 Drewno inne niŜ wymienione w 20 01 37 2,00 
  9. 20 01 39 Tworzywa sztuczne – zmieszane (PET, HDPE, LDPE, inne) 75,00 
10. 20 01 40 Metale – zmieszane 2,00 
11. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 82,00 
II 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

12. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – zielone 
(słoma, trwa, liście) 

68,00 

13. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – zielone 
(gałęzie do 50 cm) 

68,00 

14. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – zielone 
(gałęzie pow. 50 cm) 

93,00 

 
  cd. tabeli 

1 2 3 4 
15. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 18,70 
16. 20 02 02 Gleba – humus 9,30 
17. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 77,60 
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III 20 03 Inne odpady komunalne 
18. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 106,00 
19. 20 03 02 Odpady z targowisk 82,00 
20. 20 03 03 Odpady z oczyszczania ulic i placów 28,00 
21. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 82,00 
22. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 82,00 
23. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 82,00 
IV 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach 
24. 19 08 01 Skratki 93,00 
25. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 51,00 
V 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(np. beton, cegły, płyty, ceramika) 
26. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 18,70 
27. 17 01 02 Gruz ceglany 18,70 
28. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wypo-

saŜenia 
23,00 

29 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ w 
17 01 06 

 
47,00 

30. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety i okleiny itp. 18,70 
31. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 28,00 
VI 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 
32. 17 03 01 Asfalt zawierający smołę 186,00 
33. 17 03 02 Asfalt inny niŜ wymieniony w 17 03 01 168,00 
34. 17 03 80 Odpadowa papa 93,00 
VII 16 Odpady nieujęte w innych grupach – zuŜyte pojazdy, odpady z demontaŜu 
35. 16 01 03 ZuŜyte opony do 1400 mm 93,00 
36. 16 01 03 ZuŜyte opony powyŜej 1400 mm 186,00 
VIII 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 

odpadami opakowaniowymi) 
37. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,00 
38. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,00 
39. 15 01 03 Opakowania z drewna 0,00 
40. 15 01 04 Opakowania z metali 0,00 
41. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,00 
42. 15 01 07 Opakowania ze szkła – białe 0,00 
43. 15 01 07 Opakowania ze szkła – kolor 0,00 
IX 10 Odpady z procesów termicznych 
44. 10 01 01 śuŜle, popioły paleniskowe  

(z wyłączeniem z grupy 10 01 04 
46,00 

45. – Odpady z grup wymienionych w pozycjach I–IX spoza terenu 
gminy Lądek Zdrój 

120,00 

 
 

2) Stawka opłaty netto za wykonywanie kompleksowej usługi odbioru, utylizacji i składowania od-
padów komunalnych 

 
 

Lp. Rodzaj pojemnika 
Cena netto 

Jednorazowo Miesięcznie 
1 Worek 100 l 3,00 zł – 
2 Pojemnik SM 110 1 4,20 zł 18,00 zł 
3 Pojemnik GMT 240 1 9,00 zł 39,00 zł 
4 Pojemnik SM 1100 1 42,00 zł 182,00 zł 
5 Kontener KP 7 i KP 6 151,00 zł naliczanie na podstawie ilości 

wywozów i wagi odpadów 
 
 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr VIII/77 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat za usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów 
komunalnych. 

§ 3 
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Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 LESZEK PAZDYK 
 

 
 

4552 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 27 października 2005 r. 

w  sprawie  zwolnie ń  z  podatku  od  nieruchomo ści  przeznaczonych 
na prowadzenie  działalno ści  gospodarczej  dla  przedsi ębiorców  na  te-
renie 

Gminy Trzebnica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W celu zmniejszenia bezrobocia oraz wspierania przed-
siębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy i zacho-
wają je przez okres nie krótszy niŜ jeden rok, wprowadza 
się zwolnienie od podatku od nieruchomości. 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybu-
dowane obiekty stanowiące własność przedsiębiorcy, 
przez niego zaadoptowane albo wydzierŜawione, gdy 
zdarzenie to nastąpiło po wejściu w Ŝycie uchwały oraz 
grunty związane z działalnością gospodarczą, na któ-
rych obiekty te są posadowione, będące we władaniu 
przedsiębiorców, którzy zrealizują na terenie Gminy 
Trzebnica nowe inwestycje polegające na uruchomie-
niu działalności produkcyjnej lub usługowej w tych 
obiektach, w wyniku których, w okresie 6 miesięcy 
utworzone zostaną nowe miejsca pracy. 

2. Zwolnienie przysługuje na okres: 
1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono od 3 

do 5 miejsc pracy, 

2) 2 lat  –  jeśli  w  wyniku  inwestycji  utworzono 6 – 
19 miejsc pracy, 

3) 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co naj-
mniej 20 miejsc pracy. 

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwaŜa się 
za spełniony, jeŜeli bezpośrednim skutkiem przedsię-
wzięcia wymienionego w ust.1 jest wzrost zatrudnienia 
u danego przedsiębiorcy w stosunku do średniego po-
ziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed jego 
dokonaniem, przy czym uwzględnia się tylko pracow-
ników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

4. Zwolnienia w podatku od nieruchomości przewidziane 
niniejszą uchwałą przysługiwać będą pracodawcom 
zatrudniającym w przeliczeniu na pełne etaty miesz-
kańców miasta i gminy Trzebnica, którzy w chwili za-
trudnienia nie pozostawali w innym stosunku pracy, 
ani teŜ nie pobierali świadczeń emerytalno-rentowych. 

5. Zwolnienie przysługuje, jeŜeli zwiększony poziom za-
trudnienia na nowo utworzonych miejscach pracy zo-
stanie utrzymany przez cały okres zwolnienia 
z podatku. 

 

  6. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje 
na wniosek podatnika, poczynając od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po uzyskaniu wymaga-
nej liczby nowo zatrudnionych pracowników. 

  7. Za dzień wybudowania nowego obiektu uznaje się 
dzień wydania właściwej decyzji o pozwoleniu na je-
go uŜytkowanie. 

  8. Zwolnień określonych w ust. 2 pkt 1–3 nie moŜna ze 
sobą łączyć. 

  9. Zwolnienia z podatku od nieruchomości nie stosuje 
się do nieruchomości zabudowanych stacjami paliw 
oraz obiektami handlowymi o powierzchni powyŜej 
300 m2. 

10. Przedmiotowe zwolnienie nie przysługuje w przypad-
ku utworzenia nowych miejsc pracy w miejsce 
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uprzednio zlikwidowanych miejsc pracy bądź działal-
ności. Organ podatkowy ma prawo sprawdzić stan i 
strukturę zatrudnienia w okresie sześciu miesięcy 
poprzedzających uzyskanie prawa do zwolnienia. 

11. Podstawą przyznania zwolnienia, o którym mowa w § 
2 ust. 1, jest pisemny wniosek podatnika z adnotacją 
wydziału finansowego o niezaleganiu z płatnościami 
wobec Gminy Trzebnica. 
Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia stanowi za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

12. Przedsiębiorca jest zobowiązany do składania wraz z 
wnioskiem o zwolnienie z podatku od nieruchomości 
oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w 
okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień 
złoŜenia wniosku. Wzór oświadczenia stanowi za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest 
pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie 
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji 
Europejskiej Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w 
sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w od-
niesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis 
(Dz. U. WE L 10 z 13.01.2001 r. 

2. Przedsiębiorca moŜe uzyskać pomoc, jeŜeli wartość 
tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de 
minimis, otrzymanej przez niego w okresie kolejnych 
trzech lat poprzedzających dzień udzielenia planowa-
nej pomocy nie przekracza 100 tys. euro. 

§ 4 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomo-
cy de minimis nie mogą otrzymać przedsiębiorcy: 
1) prowadzący działalność w sektorze transportu, 
2) prowadzący działalność związaną z eksportem, 
3) prowadzący działalność w zakresie produkcji, przetwa-

rzania i wprowadzania do  obrotu produktów wymie-
nionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, 

4) w sytuacji uwarunkowanej pierwszeństwem uŜycia 
towarów produkcji krajowej.  

§ 5 

Przedsiębiorcy po otrzymaniu zwolnień określonych w § 2 
niniejszej uchwały zobowiązani są przedkładać Burmi-
strzowi Gminy Trzebnica:  
1) kopie deklaracji ZUS składanych do Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych za osoby objęte zwolnieniem w 
terminach do 31 stycznia i 31 lipca kaŜdego roku a 
takŜe w terminie 14 dni od zaistnienia zmian związa-
nych z liczbą zatrudnionych pracowników (do momen-
tu zakończenia okresu zwolnienia). 

2) zaświadczenia wydane przez właściwy oddział ZUS o 
niezaleganiu z zapłatą składki na ubezpieczenie spo-

łeczne za zatrudnionych pracowników, co 6 miesięcy, 
do momentu zakończenia okresu zwolnienia. 

3) w terminie 30 dni informacji w przypadku przekrocze-
nia pułapu 100.000 euro udzielonej pomocy de mini-
mis. 

§ 6 

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2, wygasa 
w przypadku: 
1) upływu okresu zwolnienia w podatku od nierucho-

mości, 
2) wystąpienia zaległości w podatkach i opłatach sta-

nowiących dochody Gminy Trzebnica, 
3) podania nieprawdziwych danych, 
4) niezachowania warunków określonych w § 2 ust. 5 

niniejszej uchwały, 
5) naruszenia przez podatnika obowiązków wynikają-

cych z § 5 niniejszej uchwały, 
6) zbycia nieruchomości objętej zwolnieniem, 
7) ogłoszenia upadłości podatnika, 
8) postawienia podatnika w stan likwidacji, 
9) niewyraŜenia zgody przez podatnika na przepro-

wadzenie kontroli, której przedmiotem będzie 
sprawdzenie kryteriów zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości. 

2. JeŜeli podatnik w ciągu roku utracił prawo do zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości nabyte na podstawie 
przepisów niniejszej uchwały, w roku tym stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 6 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych. 

3. Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest 
zawiadomić na piśmie organ podatkowy o utracie pra-
wa do zwolnienia z podatku od nieruchomości z przy-
czyn określonych w ust. 1 pkt 6 do 8 w terminie 14 dni 
od dnia powstania okoliczności powodujących utratę 
prawa do zwolnienia. 

4. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia, jest zobo-
wiązany do zwrotu kwoty udzielonej pomocy zgodnie z 
przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 
60 ze zm.). 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od opubliko-
wania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 CZESŁAW CZTERNASTEK 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 4552) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 4552) 
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4553 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/1816/04 Rady Miejs kiej Wrocławia z dnia 
22 kwietnia 2004 roku  w sprawie  programu  pomocy  regionalnej 
na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowy ch miejsc pracy 
związanych  z nowymi  inwestycjami,  przeznaczonego  dl a  przedsi ębior-
ców 

prowadz ących działalno ść gospodarcz ą na terenie Gminy Wrocław 

 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.) oraz art. 
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXII/1816/04 Rady Miejskiej Wrocławia z 
dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie programu pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwe-
stycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie Gminy Wrocław 
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 109, poz. 1930) wpro-
wadza się następujące zmiany: 
1) podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie: 

„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.) oraz art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) 
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:”; 

2) w § 3: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) utworzenie nowych miejsc pracy w związku z 
nową inwestycją – zatrudnienie nowych pra-
cowników na podstawie umowy o pracę w 
związku z nową inwestycją po wejściu w Ŝycie 
uchwały. Warunek utworzenia nowych miejsc 
pracy uwaŜa się za spełniony, jeŜeli inwestycja 
spowodowała wzrost zatrudnienia netto (w 
przeliczeniu na pełne etaty) w stosunku do 
średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 
miesięcy przed datą zakończenia nowej inwe-
stycji. Przy ustalaniu ilości nowo utworzonych 
miejsc pracy nie uwzględnia się pracowników 
poprzednio zatrudnionych przez przedsiębior-
ców powiązanych kapitałowo z przedsiębiorcą 
ubiegającym się o pomoc publiczną na pod-
stawie § 10 lub § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały. Nowe 
miejsca pracy związane z nową inwestycją po-
winny zostać utworzone w ciągu 3 lat od daty 
zakończenia nowej inwestycji;”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:  
„6) mały przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozu-

mieniu art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 
173, poz. 1807 ze zm.);”,  

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) średni przedsiębiorca – przedsiębiorca w ro-
zumieniu art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
Nr 173, poz. 1807 ze zm.);”;  

3) w § 5: 
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,  
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku pomocy udzielanej w sektorze 
transportu i motoryzacyjnym będą miały zasto-
sowanie szczegółowe zasady udzielania pomo-
cy publicznej, w tym określone w Wielosekto-
rowych zasadach ramowych w sprawie udzie-
lania pomocy regionalnej dla duŜych projektów 
inwestycyjnych (Dz. Urz. WE C 70 z 
19.03.2002 – zmienionych Komunikatem Ko-
misji w sprawie modyfikacji wielosektorowych 
zasad ramowych dotyczących pomocy regio-
nalnej na rzecz duŜych projektów inwestycyj-
nych (Dz. Urz. WE C 263 z 01.11.2003).”; 

4) w § 6: 
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2,  
b) dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Wniosek o przyznanie pomocy naleŜy złoŜyć 
przed rozpoczęciem prac nad danym projek-
tem. Dokumenty i informacje wymienione w § 
12 niniejszej uchwały naleŜy dołączyć po za-
kończeniu nowej inwestycji lub utworzeniu no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwesty-
cją.”; 

5) w § 7: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pomoc jest dopuszczalna jeŜeli: 
1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach 

związanych z nową inwestycją wynosi co 
najmniej 25%; 

2) nowa inwestycja będzie utrzymana na tere-
nie Gminy Wrocław przez co najmniej 5 lat 
od dnia udzielenia pomocy; 

3) nowo utworzone miejsca pracy oraz stan 
zatrudnienia pozostałych pracowników, za-
trudnionych w jednostkach organizacyjnych 
przedsiębiorcy działających na terenie Gmi-
ny Wrocław, będą zachowane przez co 
najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy – 
na poziomie nie niŜszym niŜ w dniu złoŜenia 
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wniosku o przystąpienie do programu po-
mocowego; 

4) maksymalna intensywność pomocy nie 
przekracza: 
a) w przypadku przedsiębiorców niebędą-

cych małymi ani średnimi przedsiębior-
cami lub przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie 
transportu – 40% kosztów kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą, z zastrze-
Ŝeniem § 20 i § 21,  

b) w przypadku małych i średnich przedsię-
biorców nieprowadzących działalności 
gospodarczej w zakresie transportu – 
maksymalną intensywność pomocy 
określoną w pkt 4 lit. a podwyŜsza się o 
15 punktów procentowych brutto, 
z zastrzeŜeniem § 20 i § 21.”, 

b) uchyla się ust. 4; 
6) w § 8: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Pomoc jest dopuszczalna jeŜeli: 

1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach 
związanych z nową inwestycją wynosi, co 
najmniej 25%; 

2) nowa inwestycja będzie utrzymana na tere-
nie Gminy Wrocław przez co najmniej 5 lat 
od dnia udzielenia pomocy; 

3) nowo utworzone miejsca pracy oraz stan 
zatrudnienia pozostałych pracowników, za-
trudnionych w jednostkach organizacyjnych 
przedsiębiorcy działających na terenie Gmi-
ny Wrocław, będą zachowane przez co 
najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy – 
na poziomie nie niŜszym niŜ w dniu złoŜenia 
wniosku o udzielenie pomocy na podstawie 
uchwały; 

4) maksymalna intensywność pomocy nie 
przekracza: 
a) w przypadku przedsiębiorców niebędą-

cych małymi ani średnimi przedsiębior-
cami lub przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie 
transportu – 40% kosztów kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą, z zastrze-
Ŝeniem § 20 i § 21, 

b) w przypadku małych i średnich przedsię-
biorców nieprowadzących działalności 
gospodarczej w zakresie transportu – 
maksymalną intensywność pomocy 
określoną w pkt 4 lit. a podwyŜsza się o 
15 punktów procentowych brutto, 
z zastrzeŜeniem § 20 i § 21.”, 

b) uchyla się ust. 4; 
7) w § 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zwalnia się w całości od podatku od nierucho-

mości stanowiące własność przedsiębiorców 
budynki i budowle, wybudowane po wejściu w 
Ŝycie uchwały ze środków przedsiębiorców, 
których udział własny wynosi co najmniej 25% 
wartości inwestycji: 

1) na okres 1 roku – jeŜeli wartość inwestycji wy-
niosła od 10 mln złotych do 12 mln złotych 
włącznie; 

2) w sytuacji gdy wartość inwestycji przekracza 12 
mln złotych za kaŜdy kolejny zainwestowany 1 
mln złotych powyŜej kwoty 12 mln złotych przy-
sługiwać będzie dodatkowe  zwolnienie od po-
datku od nieruchomości przez okres 1 miesią-
ca, z zastrzeŜeniem, Ŝe łączny okres zwolnienia 
nie moŜe przekroczyć 72 miesięcy.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Pomoc jest dopuszczalna jeŜeli: 

1) nowa inwestycja będzie utrzymana na tere-
nie Gminy Wrocław przez co najmniej 5 lat 
od dnia udzielenia pomocy; 

2) maksymalna intensywność pomocy nie 
przekracza:  
a) w przypadku przedsiębiorców niebędą-

cych małymi ani średnimi przedsiębior-
cami lub przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie 
transportu – 40% kosztów kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą, z zastrze-
Ŝeniem § 20 i § 21, 

b) w przypadku małych i średnich przedsię-
biorców nieprowadzących działalności 
gospodarczej w zakresie transportu – 
maksymalną intensywność pomocy 
określoną w pkt 4 lit. a podwyŜsza się o 
15 punktów procentowych brutto, 
z zastrzeŜeniem 20 i § 21; 

3) udział własny beneficjenta pomocy w nakła-
dach związanych z nową inwestycją wynosi 
co najmniej 25%.", 

c) uchyla się ust. 4; 
8) w § 10: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Pomoc jest dopuszczalna jeŜeli: 

1) nowa inwestycja oraz nowo utworzone miej-
sca pracy i stan zatrudnienia będą utrzyma-
ne na terenie Gminy Wrocław przez co naj-
mniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy; 

2) maksymalna intensywność pomocy nie 
przekracza: 
a) w przypadku przedsiębiorców niebędą-

cych małymi ani średnimi przedsiębior-
cami lub przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie 
transportu – 40% kosztów kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą, z zastrze-
Ŝeniem § 20 i § 21, 

b) w przypadku małych i średnich przedsię-
biorców nieprowadzących działalności 
gospodarczej w zakresie transportu – 
maksymalną intensywność pomocy 
określoną w pkt 4 lit. a podwyŜsza się o 
15 punktów procentowych brutto, 
z zastrzeŜeniem § 20 i § 21.”, 

b) uchyla się ust. 5; 
9) w § 11: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Pomoc jest dopuszczalna jeŜeli: 

1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach 
związanych z nową inwestycją lub z utwo-
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rzeniem nowych miejsc pracy wynosi co 
najmniej 25%; 

2) maksymalna intensywność pomocy nie 
przekracza: 
a) w przypadku przedsiębiorców niebędą-

cych małymi ani średnimi przedsiębior-
cami lub przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie 
transportu – 40% kosztów kwalifikujących 
się do objęcia pomocą, z zastrzeŜeniem 
§ 20 i § 21, 

b) w przypadku małych i średnich przedsię-
biorców nieprowadzących działalności 
gospodarczej w zakresie transportu – 
maksymalną intensywność pomocy okre-
śloną w pkt 4 lit. a podwyŜsza się o 15 
punktów procentowych brutto, 
z zastrzeŜeniem § 20 i § 21; 

3) w przypadku korzystania ze zwolnienia od 
podatku od nieruchomości na podstawie 
§ 11 ust. 1 pkt 1 uchwały – nowa inwestycja 
będzie utrzymana na terenie Gminy Wrocław 
przez co najmniej 5 lat od dnia udzielenia 
pomocy; 

4) w przypadku korzystania ze zwolnienia od 
podatku od nieruchomości na podstawie 
§ 11 ust. 1 pkt 2 uchwały – nowo utworzone 
miejsca pracy oraz stan zatrudnienia pozo-
stałych pracowników, zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych przedsiębiorcy 
działających na terenie Gminy Wrocław, bę-
dą zachowane przez co najmniej 5 lat od 
dnia udzielenia pomocy – na poziomie nie 
niŜszym niŜ w dniu złoŜenia wniosku o udzie-
lenie pomocy na podstawie uchwały.”, 

b) uchyla się ust. 5;  
10) w § 12: 

a) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) oświadczenie o wartości nowej inwestycji, wy-

nikające z kosztorysu powykonawczego oraz 
o udziale własnym w nakładach związanych z 
nową inwestycją, kwalifikującym się do obję-
cia pomocą na podstawie uchwały, wynoszą-
cym co najmniej 25% wartości inwestycji, na 
druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwa-
ły;”, 

b) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji oraz 

nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 
co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy, 
na druku stanowiącym załącznik nr 3 do 
uchwały;”, 

c) w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) oświadczenie o wysokości przewidywanych 

dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników w związku z nową inwestycją, 
obejmujących koszty płacy brutto pracowni-
ków powiększone o wszystkie obowiązkowe 
płatności związane z ich zatrudnieniem, na 
druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwa-
ły;”, 

d) w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
„7) deklarację, Ŝe nowo utworzone miejsca pracy 

oraz stan zatrudnienia pozostałych pracowni-
ków, zatrudnionych w jednostkach organiza-

cyjnych przedsiębiorcy działających na terenie 
Gminy Wrocław, będą zachowane przez co 
najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy – na 
poziomie nie niŜszym niŜ w dniu złoŜenia 
wniosku przystąpienie do programu pomoco-
wego, na druku stanowiącym załącznik nr 5 
do uchwały;”, 

e) w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
„8) oświadczenie o wielkości powierzchni zajętej 

na działalność handlową w budynku podlega-
jącym zwolnieniu od podatku od nieruchomo-
ści na podstawie programu pomocowego, na 
druku stanowiącym załącznik nr 15 do uchwa-
ły.”, 

f) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) oświadczenie o wartości nowej inwestycji, wy-

nikające z kosztorysu powykonawczego oraz 
o udziale własnym w nakładach związanych z 
nową inwestycją, kwalifikującym się do obję-
cia pomocą na podstawie uchwały, wynoszą-
cym co najmniej 25% wartości inwestycji, na 
druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwa-
ły;”, 

g) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji oraz 

utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy 
przez okres co najmniej 5 lat od dnia udziele-
nia pomocy, na druku stanowiącym załącznik 
nr 3 do uchwały;”, 

h) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) oświadczenie o wysokości przewidywanych 

dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników w związku z nową inwestycją, 
obejmujących koszty płacy brutto pracowni-
ków powiększone o wszystkie obowiązkowe 
płatności związane z ich zatrudnieniem, na 
druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwa-
ły;”, 

i) w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) deklarację, Ŝe nowo utworzone miejsca pracy 

oraz stan zatrudnienia pozostałych pracowni-
ków, zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych przedsiębiorcy działających na terenie 
Gminy Wrocław, będą zachowane przez co 
najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy – na 
poziomie nie niŜszym niŜ w dniu złoŜenia 
wniosku o przystąpienie do programu pomo-
cowego, na druku stanowiącym załącznik nr 5 
do uchwały;”, 

j) w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
„7) oświadczenie o wielkości powierzchni zajętej 

na działalność handlową w budynku podlega-
jącym zwolnieniu od podatku od nieruchomo-
ści na podstawie programu pomocowego, na 
druku stanowiącym załącznik nr 15 do uchwa-
ły.”, 

k) ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji na 

terenie Gminy Wrocław przez okres 5 lat od 
dnia udzielenia pomocy, na druku stanowią-
cym załącznik nr 8 do uchwały;”, 

l) w ust. 3 uchyla się pkt 5, 
m) w ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) oświadczenie o wielkości powierzchni zajętej 
na działalność handlową w budynku lub bu-
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dowli podlegającej zwolnieniu od podatku od 
nieruchomości na podstawie programu pomo-
cowego, na druku stanowiącym załącznik nr 
15 do uchwały.”, 

n) ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) oświadczenie o udziale własnym w nakładach 

związanych z utworzeniem nowych miejsc 
pracy wynoszącym co najmniej 25% oraz de-
klarację o utrzymaniu nowo utworzonych 
miejsc pracy przez okres 5 lat od dnia udzie-
lenia pomocy, na druku stanowiącym załącz-
nik nr 13 do uchwały;”, 

o) ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) oświadczenie o wysokości przewidywanych 

dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników w związku z nową inwestycją, 
obejmujących koszty płacy brutto pracowni-
ków powiększone o wszystkie obowiązkowe 
płatności związane z ich zatrudnieniem, na 
druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwa-
ły;”, 

p) w ust. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5) deklarację, Ŝe nowo utworzone miejsca pracy 

oraz stan zatrudnienia pozostałych pracowni-
ków, zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych przedsiębiorcy działających na terenie 
Gminy Wrocław, będą zachowane przez co 
najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy – na 
poziomie nie niŜszym niŜ w dniu złoŜenia 
wniosku o przystąpienie do programu pomo-
cowego, na druku stanowiącym załącznik nr 5 
do uchwały;”, 

r) w ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) oświadczenie o wielkości powierzchni zajętej 

na działalność handlową w budynku podlega-
jącym zwolnieniu od podatku od nieruchomo-
ści na podstawie programu pomocowego, na 
druku stanowiącym załącznik nr 15 do uchwa-
ły.”, 

s) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) oświadczenie o wysokości poniesionych na-

kładów na nowe inwestycje związane 
z obiektami, o których mowa w § 11 ust. 1 
uchwały, na druku stanowiącym załącznik nr 6 
do uchwały, albo oświadczenie o utworzeniu 
nowych miejsc pracy, na druku stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały;”, 

t) ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) deklarację, o utrzymaniu nowej inwestycji, o 

której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, na terenie 
Gminy Wrocław przez co najmniej 5 lat od 
dnia udzielenia pomocy, na druku  stanowią-
cym załącznik nr 12 do uchwały;”, 

u) ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) oświadczenie o udziale własnym w nakładach 

związanych z utworzeniem nowych miejsc 
pracy wynoszącym co najmniej 25% oraz de-
klarację o utrzymaniu nowo utworzonych 
miejsc pracy przez okres 5 lat od dnia udzie-
lenia pomocy, na druku stanowiącym załącz-
nik nr 13 do uchwały;”, 

v) ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) oświadczenie o wysokości przewidywanych 

dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 

pracowników w związku z nową inwestycją, 
obejmujących koszty płacy brutto pracowni-
ków powiększone o wszystkie obowiązkowe 
płatności związane z ich zatrudnieniem, na 
druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwa-
ły;”, 

w) w ust. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) deklarację, Ŝe nowo utworzone miejsca pracy 

oraz stan zatrudnienia pozostałych pracowni-
ków, zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych przedsiębiorcy działających na terenie 
Gminy Wrocław, będą zachowane przez co 
najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy – na 
poziomie nie niŜszym niŜ w dniu złoŜenia 
wniosku o przystąpienie do programu pomo-
cowego, na druku stanowiącym załącznik nr 5 
do uchwały;”, 

x) w ust. 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
„7) oświadczenie o wielkości powierzchni zajętej 

na działalność handlową w budynku podlega-
jącym zwolnieniu od podatku od nieruchomo-
ści na podstawie programu pomocowego, na 
druku stanowiącym załącznik nr 15 do uchwa-
ły.”; 

11) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) budynki lub ich części związane z działalnością 

handlową oraz budowle związane z tymi budyn-
kami;”; 

12) w § 15 uchyla się ust. 2; 
13) w § 17: 

a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) jednorazowe nakłady na budynki i budowle 

związane z utworzeniem, rozbudową lub na-
byciem przedsiębiorstwa oraz utworzeniem 
nowych miejsc pracy;”, 

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) jednorazowe nakłady na wyposaŜenie obiek-

tów w środki trwałe związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, w tym 
w szczególności: 
a) maszyny i urządzenia, 
b) narzędzia, przyrządy i aparaturę, 
c) wyposaŜenie techniczne do prac biuro-

wych, 
d) infrastrukturę techniczną.”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą nie wlicza się wydatków na zakup 
środków transportowych w sektorze transpor-
tu.”; 

14) w § 18: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Beneficjenci pomocy są zobowiązani do 
15 stycznia i 15 lipca danego roku przedsta-
wiać Prezydentowi Wrocławia informacje o 
wysokości zatrudnienia w prowadzonych 
przez siebie jednostkach organizacyjnych 
działających na terenie Gminy Wrocław (na 
druku stanowiącym załącznik nr 10 do uchwa-
ły) wg stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia 
roku poprzedniego i 30 czerwca roku bieŜą-
cego, z zastrzeŜeniem, Ŝe ostatnią informację 
naleŜy złoŜyć w terminie 14 dni od dnia, w któ-
rym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy.”, 
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b) uchyla się ust. 4; 
15) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia 

od podatku od nieruchomości w przypadku:  
1) sprzedaŜy nieruchomości lub jej części, 

będącej przedmiotem zwolnienia od po-
datku od nieruchomości na podstawie 
uchwały przed upływem 5 lat od dnia 
udzielenia pomocy, 

2) gdy nowa inwestycja lub nowo utworzone 
miejsca pracy nie zostaną utrzymane 
przez okres 5 lat od dnia udzielenia pomo-
cy.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy 

zmniejszenie liczby pracowników zatrudnio-
nych w związku z nową inwestycją, o której 
mowa w § 7, § 8, § 10 i § 11 ust. 1 pkt 2 
uchwały, nastąpiło po upływie okresu korzy-
stania ze zwolnienia z podatku od nierucho-
mości na podstawie uchwały – z przyczyn lo-
sowych lub gdy umowę o pracę rozwiązano w 
trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
roku – Kodeks pracy.   
Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje pod 
warunkiem, Ŝe przedsiębiorca: 
1) w terminie 14 dni od wystąpienia tych oko-

liczności powiadomi Prezydenta Wrocławia 
o zmniejszeniu stanu zatrudnienia; 

2) w terminie 30 dni od wystąpienia tych oko-
liczności uzupełni stan zatrudnienia do po-
ziomu określonego przez przedsiębiorcę w 
oświadczeniu złoŜonym na druku stano-
wiącym załącznik nr 1 i nr 5 do uchwały.”; 

16) w § 23:  
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie jako pkt 3: 

„1. Tracą moc: 
1) uchwała nr LI/1786/02 z dnia 26 września 

2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002 
r. Nr 245, poz. 3395); 

2) uchwała nr XVI/474/03 z dnia 5 grudnia 
2003 r. w sprawie przyjęcia programu po-
mocy na utrzymanie poziomu zatrudnienia, 
przeznaczonego dla małych i średnich 
przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Wrocław 
(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2003 r. Nr 13, poz. 
246).”; 

b) dotychczasowy ust. 1 oznacza się jako ust. 3. 
17) w załączniku nr 2 do uchwały, treść oświadczenia 

otrzymuje brzmienie: 
„W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 
pkt 4 lub § 12 ust. 2 pkt 3 uchwały w sprawie pro-
gramu pomocy regionalnej na wspieranie nowych in-
westycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego 
dla przedsiębiorców prowadzących działalność go-
spodarczą na terenie Gminy Wrocław – oświadczam, 
Ŝe wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 7 lub 
§ 8 uchwały wynosi łącznie ................................. zł, z 
czego udział własny wynosi ................................... zł, 
co stanowi ................ % wartości inwestycji. 

Kwota wskazana w oświadczeniu dotyczy kosztów 
inwestycyjnych poniesionych po dniu złoŜenia wnio-
sku o pomoc publiczną. Oświadczam, Ŝe jest mi 
znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. 
zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań.”; 

18) w załączniku nr 3 do uchwały, treść deklaracji otrzy-
muje brzmienie: 
„W wykonaniu obowiązku  wynikającego z § 12 ust. 1 
pkt 5 lub § 12 ust. 2 pkt 4 uchwały w sprawie pro-
gramu pomocy regionalnej na wspieranie nowych in-
westycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego 
dla przedsiębiorców prowadzących działalność go-
spodarczą na terenie Gminy Wrocław – zobowiązuję 
się do utrzymania nowej inwestycji oraz nowo utwo-
rzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
przez okres co najmniej 5 lat od dnia udzielenia po-
mocy.”; 

19) w załączniku nr 4 do uchwały, treść oświadczenia 
otrzymuje brzmienie: 
„W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 
pkt 6 lub z § 12 ust. 2 pkt 5 lub § 12 ust. 4 pkt 4 lub § 
12 ust. 5 pkt 5 uchwały w sprawie programu pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi 
inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Wrocław – oświadczam, Ŝe przewidywane 
dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracow-
ników w liczbie ...................., w związku z nową in-
westycją, o której mowa w § 7, § 8, § 10 lub § 11 ust. 
1 pkt 2 uchwały, będą wynosiły łącznie 
.................................. zł.”; 

20) w załączniku nr 5 do uchwały, treść deklaracji otrzy-
muje brzmienie: 
„W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 
pkt 7 lub z § 12 ust. 2 pkt 6 lub § 12 ust. 4 pkt 5 lub § 
12 ust. 5 pkt 6 uchwały w sprawie programu pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi 
inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Wrocław świadomy odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 
233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) – oświadczam, 
Ŝe na dzień złoŜenia wniosku o przystąpienie do pro-
gramu pomocowego, tj. na dzień ........................ stan 
zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych działają-
cych na terenie Gminy Wrocław, pod nazwą 
........................................ wynosił łącznie ....... eta-
tów, w tym ....... miejsc pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty, utworzonych w związku z nową inwestycją. Zo-
bowiązuję się do utrzymania poziomu zatrudnienia w 
tych jednostkach na poziomie nie niŜszym niŜ w dniu 
złoŜenia wniosku o przystąpienie do programu po-
mocowego przez okres 5 lat od dnia udzielenia po-
mocy na podstawie ww. uchwały.”; 

21) w załączniku nr 6 do uchwały, treść oświadczenia 
otrzymuje brzmienie: 
„W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 5 
pkt 2 uchwały w sprawie programu pomocy regional-
nej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworze-
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nie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwe-
stycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców pro-
wadzących działalność gospodarczą na terenie Gmi-
ny Wrocław oświadczam, Ŝe  
– nakłady poniesione na nowa inwestycję związaną 

z obiektami poprzemysłowymi, o których mowa w 
§ 11 ust. 1 pkt 1, wynoszą łącznie 
............................... zł z czego udział własny wy-
nosi ....................................... zł, co stanowi 
................ % wartości inwestycji oraz 

– wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 17 
ust. 2 uchwały wynosi łącznie .................. z czego 
udział własny wynosi ........................ zł, co stano-
wi ................ % wartości inwestycji. 

Kwota wydatków wykazana w oświadczeniu dotyczy 
kosztów inwestycyjnych poniesionych po dniu złoŜe-
nia wniosku o pomoc publiczną. Oświadczam, Ŝe jest 
mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 
późn. zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.”; 

22) w załączniku nr 8 do uchwały, treść deklaracji otrzy-
muje brzmienie: 
„W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 3 
pkt 4 uchwały w sprawie programu pomocy regional-
nej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworze-
nie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwe-
stycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców pro-
wadzących działalność gospodarczą na terenie Gmi-
ny Wrocław – zobowiązuję się do utrzymania nowej 
inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia 
udzielenia pomocy.”; 

23) uchyla się załącznik nr 9 do uchwały; 
24) w załączniku nr 12 do uchwał, treść deklaracji otrzy-

muje brzmienie: 
„W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 5 
pkt 3 uchwały w sprawie programu pomocy regional-
nej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworze-
nie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwe-
stycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców pro-
wadzących działalność gospodarczą na terenie Gmi-
ny Wrocław – zobowiązuję się do utrzymania nowej 
inwestycji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 ww. 
uchwały, przez okres co najmniej 5 lat od dnia udzie-
lenia pomocy.”; 
 

25) w załączniku nr 13 do uchwały, treść oświadczenia 
otrzymuje brzmienie: 
„W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 4 
pkt 3 lub § 12 ust. 5 pkt 4 uchwały w sprawie pro-
gramu pomocy regionalnej na wspieranie nowych in-
westycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego 

dla przedsiębiorców prowadzących działalność go-
spodarczą na terenie Gminy Wrocław 
– oświadczam, Ŝe udział własny w nakładach zwią-

zanych z utworzeniem nowych miejsc pracy wy-
nosi co najmniej 25%, 

– zobowiązuję się, Ŝe przez okres co najmniej 5 lat 
od dnia udzielenia pomocy utrzymam nowo utwo-
rzone miejsca pracy związane z nową inwestycją.  

Oświadczam, Ŝe jest mi znana treść art. 233 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań.”; 

26) załącznik 14 otrzymuje brzmienie: 
„7. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu art. 

art. 105 i 106 ustawy z dnia 2.07.2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
Nr 173, poz. 1807 ze zm.).”; 

27) w załączniku nr 15, treść oświadczenia otrzymuje 
brzmienie: 
„W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 
uchwały w sprawie programu pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycja-
mi, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Wrocław oświadczam, Ŝe wielkość powierzchni zwią-
zanej z działalnością handlową w budynku podlega-
jącym zwolnieniu od podatku od nieruchomości na 
podstawie programu pomocowego wynosi 
............................ m2. 
Oświadczam, Ŝe jest mi znana treść art. 233 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań.”. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 GRZEGORZ STOPIŃSKI 

 
 
 

4554 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia liczby przeznaczonych do wydania w 2006 r. no wych 
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksów ką 
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zmianami) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W 2006 r. ustala się limit w ilości 20 nowych licencji prze-
znaczonych do wydania na wykonywanie transportu dro-
gowego taksówką. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Dzier-
Ŝoniowa. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2006 r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 BOLESŁAW WILKOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4555 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARCH 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie ilo ści licencji na transport drogowy taksówk ą osobow ą 
na obszarze miasta Kowary na 2006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się liczbę przeznaczonych do wydania w 2006 r. 
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką w ilości 10 licencji. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kowary. 
 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opu-
blikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ CWYNAR 

 

4556 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w  sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  dotacji  z  bud Ŝetu  miasta i gminy 
Chocianów na prace konserwatorskie, restaurat orskie i roboty budowlane 
przy   zabytkach,   sposobu   jej   rozliczenia  i  kontroli   oraz  post ępow a-
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nia 
z wnioskiem o udzielenie dotacji 

 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 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) w 
związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 
959, i Nr 238, poz. 2390) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasady udzielania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach, wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na 
terenie miasta i gminy Chocianów, sposób jej rozliczania i 
kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie do-
tacji. 

§ 2 

1. Dotacja z budŜetu miasta i gminy Chocianów mogą 
być udzielone osobom posiadającym tytuł prawny do 
zabytku usytuowanych na terenie miasta i gminy Cho-
cianów, wynikających z prawa własności, uŜytkowania 
wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązującego. 

2. Dotacja moŜe zostać udzielona tylko wnioskodawcom, 
którzy wykaŜą się poniesieniem wkładu własnego na 
wykonanie prac objętych wnioskiem. 

3. Dotacja moŜe być udzielona na prace, które: 
– zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja 

ma być udzielona, 
– rozpoczęto w roku poprzedzającym rok złoŜenia 

wniosku i będą kontynuowane w roku złoŜenia 
wniosku. 

§ 3 

1. Udzielenie dotacji moŜe nastąpić na podstawie wnio-
sku strony o udzielenie dotacji.  

2. Wniosek składa się osobno na kaŜdy zabytek, na któ-
ry ma zostać udzielona dotacja. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w Urzędzie 
Miasta i Gminy Chocianów w terminie10 dni od daty 
wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, a w kolejnych la-
tach do 15 września roku poprzedzającego rok budŜe-
towy. 

4. Wniosek sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
uchwały, powinien zostać podpisany przez osobę 
upowaŜnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
wnioskodawcy. 

5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz 
Miasta i Gminy w terminie 30 dni od daty złoŜenia 
wniosku, uwzględniając w szczególności: 
1) wysokość środków budŜetu miasta i gminy w roku 

budŜetowym, przeznaczonych na realizację zada-
nia, o którym mowa w § 1, 

2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-
tów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakre-
su rzeczowego zadania, 

3) ocenę moŜliwości realizacji zadania przez wnio-
skodawcę, 

4) analizę i ocenę wykonania zadania w okresie po-
przednim, z uwzględnieniem rzetelności i termino-
wości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na 
ten cel środków. 

6. Kwota dotacji zostanie określona na podstawie dołą-
czonych do wniosku dokumentów określających na-
kłady i zostanie zapisana w umowie o przyznaniu do-
tacji. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naleŜy dołączyć 
uwierzytelnione kopie dokumentów: 
– decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków, 
– dokument potwierdzający posiadanie przez wnio-

skodawcę tytułu prawnego do zabytku, 
– pozwolenie konserwatora zabytków na prowadze-

nie prac, które mają być przedmiotem dotacji, 
– pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeŜeli 

prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub 
zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budow-
lanego), 

– kosztorys inwestorski prac z uwzględnieniem cen 
zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowa-
dzenia i składników cenotwórczych, 

– informację o wielkości środków własnych przezna-
czonych na wykonanie prac objętych wnioskiem i 
informację o wielkości dotacji przyznanych przez 
inne podmioty, 

– informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o 
dotację na prace objęte wnioskiem u innego orga-
nu mogącego udzielić dotacji. 

§ 4 

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy 
zawartej z wnioskodawcą, któremu dotacja została 
przyznana. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w 
szczególności: 
  1) dokładne oznaczenie stron, 
  2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania propono-

wanego do realizacji, 
  3) termin i miejsce realizacji zadania, 
  4) określenie czasu, na jaki umowa została zawarta, 
  5) określenie wysokości przyznanej dotacji oraz wa-

runki i terminy przekazania dotacji, 
  6) ustalenie zasad i terminów rozliczenia dotacji, 
  7) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia do-

kumentacji w sposób umoŜliwiający ocenę wyko-
nania zadania pod względem rzeczowym 
i finansowym, 

  8) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się 
kontroli wykorzystania dotacji, 
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  9) zobowiązania wnioskodawcy do przestrzegania 
ustawy Prawo zamówień publicznych podczas re-
alizacji zadania, 

10) określenie obowiązku naprawienia szkody z tytułu 
niewykonania, nienaleŜytego wykonania umowy 
lub wykorzystania dotacji na inne cele, niŜ okre-
ślone w umowie, 

11) ustalenie terminu zwrotu kwoty w przypadku prze-
znaczenia dotacji na inne cele niŜ określone 
w umowie, 

12) ustalenie terminu zwrotu kwoty dotacji w przypad-
ku niewykorzystania lub częściowego niewykona-
nia zadania. 

13) określenie sposobu wysokości wnoszenia zabez-
pieczenia naleŜytego wykonania umowy i zwrotu 
kwoty dotacji w przypadkach określonych jak w 
ppkt 11 i 12. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuŜszy niŜ okres jed-
nego roku budŜetowego. 

4. Wnioskodawca nie moŜe wykorzystać środków uzy-
skanych na podstawie umowy na inne cele niŜ okre-
ślone w umowie. 

5. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za 
zgodą stron, moŜliwość zmiany w ciągu roku zakresu 
rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, 
w formie aneksu do umowy. 

§ 5 

1. W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko 
części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana 
część dotacji podlega zwrotowi. 

2. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 1, na-
stępuje w terminach ustalonych w umowie, nie później 
niŜ do 31 stycznia następnego roku budŜetowego, na 
rachunek bieŜący budŜetu miasta i gminy Chocianów. 

§ 6 

Uruchomienie dotacji następuje jednorazowo lub w kilku 
ratach, w zaleŜności od specyfiki wykonywanego zadania 
i postanowień umowy. Przekazanie kolejnych rat dotacji 
nastąpi po rozliczeniu juŜ otrzymanej raty. 

§ 7 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia 
rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finan-
sowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
uchwały. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastą-
pić w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zada-
nia. 

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania powinno nastąpić w 
terminie do 30 dni od przedłoŜenia rozliczenia zadania, 
nie później niŜ do dnia 31 stycznia następnego roku 
budŜetowego. 

§ 8 

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjęcia 
wniosku, przyznania i rozliczenia dotacji. 

§ 9 

1. Wielkość środków finansowych przeznaczonych 
w roku budŜetowych na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach okre-
śla uchwała budŜetowa. 

2. Informację, o wielkości udzielonych dotacji z budŜetu 
miasta i gminy oraz o sposobie ich wykorzystania 
Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania budŜetu miasta i gminy. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Chocianów. 

§ 11 

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

 KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI 
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4557 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LE ŚNEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na  prace konserwatorskie, 
restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zaby tku  wpisanym do reje-
stru 

zabytków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) i art. 118 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Z budŜetu Gminy Leśna mogą być udzielane dotacje 
celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na 
obszarze Gminy Leśna, jeŜeli: 
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym,  
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, arty-

styczne lub naukowe dla Gminy Leśna. 
2. Dotacja moŜe być udzielona kaŜdemu, kto jest właści-

cielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa w 
ust. 1.  

3. Dotacja moŜe być udzielona na dofinansowanie na-
kładów koniecznych na wykonanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku, o którym mowa w ust. 1, ustalonych na pod-
stawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, które 
zostaną przeprowadzone w roku złoŜenia przez wnio-
skodawcę wniosku o udzielenie dotacji.  

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane moŜe obejmować nakłady ko-
nieczne na:  
  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwa-

torskich, 
  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, archi-

tektonicznych lub archeologicznych, 
  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
  4) opracowanie programu prac konserwatorskich 

i restauratorskich, 
  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego, 
  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji 

wnętrz, 
  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie sub-

stancji zabytku, 
  8) stabilizację konstrukcyjną części składowych za-

bytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym 
dla zachowania tego zabytku, 

  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin ar-
chitektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z 
uwzględnieniem charakterystycznej dla tego za-
bytku kolorystyki, 

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, 
w tym ościeŜnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i 

drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, ry-
nien i rur spustowych, 

11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach 
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i 
przynaleŜności. 

§ 2 

1. Dotacja moŜe być udzielona w wysokości do 35% 
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, 
o którym mowa w § 1 ust. 1, nie moŜe zostać udzielo-
na: 
1) jeŜeli nakłady konieczne na te prace lub roboty 

w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z 
innych źródeł, 

2) jeŜeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gmi-
nę Leśna i inne uprawnione organy przekroczyła 
wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace 
lub roboty. 

§ 3 

1. Ubiegający się o dotację winien złoŜyć wniosek 
o dotację wraz z następującymi załącznikami: 
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, któ-

rego dotyczą prace lub roboty, 
2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania za-

bytkiem, 
3) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywa-

nych lub wykonanych prac lub robót ze wskaza-
niem źródeł ich finansowania, 

4) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu zezwalającą na przeprowadzenie 
prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na 
budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy 
zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy 
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym, 

5) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skie-
rowanych do innych organów, 

6) wykazem prac lub robót wykonanych w okresie po-
przedzającym dzień złoŜenia wniosku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 
1 do uchwały. 
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§ 4 

1. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Leśnej do 
końca października kaŜdego roku. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania 
w przypadku ubiegania się o dotację na prace inter-
wencyjne wynikające z zagroŜenia zabytku.  

§ 5 

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Leśnej na wniosek 
Burmistrza Leśnej.  

2. W uchwale Rady Miejskiej w Leśnej określa się nazwę 
otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykona-
nie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej 
dotacji. 

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, ogłasza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnej. 

§ 6 

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy okre-
ślającej w szczególności: 
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania, 
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzaleŜniony od wyniku 

kaŜdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozli-
czenia tych wydatków, 

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz 
zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, 

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzy-
manej dotacji, 

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania 
się pełnej kontroli w zakresie naleŜytego wykonania 
prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej doku-
mentacji, 

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

§ 7 

1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór 
wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocła-
wiu oraz pracownika Urzędu Miejskiego w Leśnej od-
powiedzialnego za zabytki.  

2. W celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie 
z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Leśnej. 

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 8 

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgod-
nie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w ter-
minie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu 
niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych 
lub niepełnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, 
wykonujący prace lub roboty traci prawo do ubiegania się 
o dotację z budŜetu Gminy Leśna przez kolejnych pięć lat. 

§ 9 

Pracownik odpowiedzialny za zabytki prowadzi wykaz 
udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnio-
ne do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez 
Radę Miejską w Leśnej.  

§ 10 

Wnioski o przyznanie dotacji w 2006 r. moŜna składać do 
dnia 28 lutego 2006 r. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 12 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Leśnej oraz Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnej. 

§ 13 

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

 ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK 
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4558 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakr esie odbierania 
i  unieszkodliwiania  odpadów   komunalnych  oraz  opró Ŝniania  zbiorni-
ków 

bezodpływowych i transportu nieczysto ści ciekłych na 2006 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej 
uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się górne stawki opłat za usługi świadczone 
w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów na 
terenie gminy Szczytna w 2006 roku: 
a) za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

stałych – 37,72 zł/m 3 + VAT, 
b) za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych (wywóz beczkowozem) – 37,18 
zł/m 3 + VAT. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXII/178/04 Rady Miejskiej 
w Szczytnej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustale-
nia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróŜnia-
nia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Szczytna. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 WOJCIECH SZLOSBERGER 

 
 
 
 

4559 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydani a nowych li cencji 
na wykonywanie transportu drogowego  taksówk ą  na terenie miasta i 
gminy 

Szczytna na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jed-
nolity z 2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala: 

 
 

§ 1 

Określić dla miasta i gminy Szczytna na rok 2006 wyda-
nie pięciu nowych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Szczytna. 
 

 
§ 3 

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

4560 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na  prace konserwatorskie, 
restauratorskie   roboty  budowlane   przy  zabytku    wpisanym   do  reje-
stru 

zabytków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i art. 118 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w  Zawidowie uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Z budŜetu Gminy Zawidów mogą być udzielane dota-
cje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na 
obszarze Gminy Zawidów, jeŜeli: 
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym,  
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, arty-

styczne lub naukowe dla Gminy  Zawidów. 
2. Dotacja moŜe być udzielona kaŜdemu, kto jest właści-

cielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa w 
ust. 1.  

3. Dotacja moŜe być udzielona na dofinansowanie na-
kładów koniecznych na wykonanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku, o którym mowa w ust. 1, ustalonych na pod-
stawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, które 
zostaną przeprowadzone w roku złoŜenia przez wnio-
skodawcę wniosku o udzielenie dotacji.  

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane moŜe obejmować nakłady ko-
nieczne na:  
  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwa-

torskich, 
  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, archi-

tektonicznych lub archeologicznych, 
  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
  4) opracowanie programu prac konserwatorskich 

i restauratorskich, 
  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego, 
  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji 

wnętrz, 
  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie sub-

stancji zabytku, 
  8) stabilizację konstrukcyjną części składowych za-

bytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym 
dla zachowania tego zabytku, 

  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin ar-
chitektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z 
uwzględnieniem charakterystycznej dla tego za-
bytku kolorystyki, 

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, 
w tym ościeŜnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i 
drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, ry-
nien i rur spustowych 

11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach 
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i 
przynaleŜności. 

§ 2 

1. Dotacja moŜe być udzielona w wysokości do 35% 
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, 
o którym mowa w § 1 ust. 1, nie moŜe zostać udzielo-
na: 
1) jeŜeli nakłady konieczne na te prace lub roboty 

w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z 
innych źródeł, 

2) jeŜeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gmi-
nę Zawidów i inne uprawnione organy przekroczyła 
wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace 
lub roboty. 

§ 3 

1. Ubiegający się o dotację winien złoŜyć wniosek 
o dotację wraz z następującymi załącznikami: 
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, któ-

rego dotyczą prace lub roboty, 
2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania za-

bytkiem, 
3) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywa-

nych lub wykonanych prac lub robót ze wskaza-
niem źródeł ich finansowania, 

4) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu zezwalającą na przeprowadzenie 
prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na 
budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy 
zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy 
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym, 

5) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skie-
rowanych do innych organów, 
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6) wykazem prac lub robót wykonanych w okresie po-
przedzającym dzień złoŜenia wniosku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 
1 do uchwały. 

§ 4 

1. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Miasta  do 
końca października kaŜdego roku. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania 
w przypadku ubiegania się o dotację na prace inter-
wencyjne wynikające z zagroŜenia zabytku.  

§ 5 

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Zawidowie na 
wniosek Burmistrza  Miasta.  

2. W uchwale Rady Miejskiej w Zawidowie określa się 
nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na 
wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę 
przyznanej dotacji. 

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, ogłasza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

§ 6 

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy okre-
ślającej w szczególności: 
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania, 
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzaleŜniony od wyniku 

kaŜdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozli-
czenia tych wydatków, 

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz 
zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, 

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzy-
manej dotacji, 

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania 
się pełnej kontroli w zakresie naleŜytego wykonania 
prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej doku-
mentacji, 

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

§ 7 

1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór 
wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocła-

wiu oraz pracownika Urzędu Miejskiego w Zawidowie  
odpowiedzialnego za zabytki.  

2. W celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie 
z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Miasta. 

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 8 

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgod-
nie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w ter-
minie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu 
niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych 
lub niepełnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, 
wykonujący prace lub roboty traci prawo do ubiegania się 
o dotację z budŜetu Gminy Zawidów przez kolejnych pięć 
lat. 

§ 9 

Pracownik odpowiedzialny za zabytki prowadzi wykaz 
udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnio-
ne do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez 
Radę Miejską w Zawidowie.  

§ 10 

Wnioski o przyznanie dotacji w 2006 r. moŜna składać do 
dnia 28 lutego 2006 r. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 12 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

§ 13 

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

 DOMINIK TRACZ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 li-
stopada 29005 r. (poz. 4560) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 li-
stopada 29005 r. (poz. 4560) 
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4561 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 
i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy w 200 5 i 2006 roku 

 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 późn. zm.) oraz 
art. 90 ust. 1, 2a, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastę-
puje: 

 
§ 1 

1. Niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja 
o uprawnieniach szkół publicznych działające na tere-
nie Miasta Bielawa otrzymują dotacje z budŜetu Gminy 
Bielawa. 

2. Niepubliczne przedszkola działające na terenie Miasta 
Bielawa otrzymują dotacje z budŜetu Gminy Bielawa. 

§ 2 

1. Dotacja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest na 
częściowe pokrycie wydatków związanych 
z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wycho-
wawczą. 

2. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1, przysługuje na 
kaŜdego ucznia w wysokości 102,7% kwoty przewi-
dzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szko-
ły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywa-
nej przez Gminę Bielawa. 

3. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 2, przysługuje na 
kaŜdego ucznia w wysokości 75% ustalonych 
w budŜecie Gminy wydatków bieŜących ponoszonych 
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedne-
go ucznia. 

4. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 2, na niepełno-
sprawnego ucznia przedszkola równa jest kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przed-
szkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzy-
mywanej przez Gminę Bielawa. 

§ 3 

Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycz-
nej, prowadzącej szkołę, złoŜony w Urzędzie Miejskim w 
Bielawie nie później niŜ do dnia 30 września roku poprze-
dzającego rok udzielenia dotacji. 

§ 4 

Wniosek, o którym mowa w § 3, powinien zawierać: 
– nazwę i adres szkoły, 
– typ i rodzaj szkoły, 
– nazwę organu prowadzącego, 
– numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły 

niepublicznej, przedszkola niepublicznego do ewiden-
cji, 

– numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły 
publicznej, 

– planowaną liczbę uczniów szkoły niepublicznej, 

– planowaną liczbę uczniów przedszkola niepubliczne-
go, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych 
z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności – 
stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, 

– zobowiązanie do comiesięcznego informowania orga-
nu dotującego o faktycznej liczbie uczniów uczęszcza-
jącej do szkoły niepublicznej, przedszkola niepublicz-
nego, 

– nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być 
przekazywana dotacja. 

§ 5 

Dotacja przyznawana jest na jeden rok budŜetowy 
i przekazywana w 12 częściach, w terminie do 10 dnia 
kaŜdego miesiąca. 

§ 6 

Podmiot prowadzący szkołę niepubliczną, przedszkole 
niepubliczne sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskie-
go w Bielawie półroczne rozliczenie z otrzymanych dotacji 
w terminie do dnia 30 lipca i roczne do dnia 30 stycznia 
według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

1. Burmistrzowi Bielawy przysługuje prawo kontroli wyko-
rzystania dotacji. 

2. Dotacja z budŜetu gminy moŜe być wstrzymana 
w przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych 
danych do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. 

3. Dotacja wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem 
podlega zwrotowi wraz z odsetkami od dnia otrzyma-
nia dotacji. 

§ 8 

Traci  moc  uchwała nr XLV/359/02 Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 27 marca 2002 roku. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ZBIGNIEW DRAGAN 
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Załącznik do uchwały Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 30 li-
stopada 2005 r. (poz. 4561) 
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4562 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie Programu Pomocy Publicznej w ramach zasad y De Minimis 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się Program Pomocy Publicznej w ramach 
zasady De Minimis, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Burmistrza Bielawy do podania do 
publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr II/19/2002 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 11 grudnia 2002 r. oraz uchwała nr XV/98/2003 z 
dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ulg i zwolnień w po-
datku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ZBIGNIEW DRAGAN 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 30 li-
stopada 2005 r. (poz. 4562) 

 
PROGRAM POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH ZASADY DE MINIMI S 

 
§ 1 
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§ 5 
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§ 6 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 30 li-
stopada 2005 r. (poz. 4562) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszka-
łym na terenie miasta Jawora pomocy materialnej o c harakterze socjalnym  

 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 155, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 90f ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 
1400) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej w Jaworze nr XLVII/246/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regula-
minu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jawor pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym § 2 otrzymuje brzmienie: 
„1. 

Lp. Wysokość dochodu przypadającego 
na osobę w rodzinie ucznia 

Wysokość stypendium 
szkolnego miesięcznie w zł 

  1.     do 100 zł     od 55 do 110 
  2.     od 101 – 200 zł     od 50 do 90 
  3.     od 201 do 316 zł     od 45 do 70 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 KRZYSZTOF SASIELA 
 

 
 
 
 

4564 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY ZDROJU 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

dot. zmiany uchwały nr XXXIV/204/05 w sprawie ustal enia regulaminu 
udzielania   pomocy   mate rialnej   o  charakterze   socjalnym   dla   
uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 
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Uchwala się zmianę § 6 ust. 2 ww. regulaminu, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wysokość stypendium moŜe zostać zwiększona o kwotę 
uzupełnienia indywidualnego z tytułu występowania oko-
liczności wymienionych w § 5 ust. 3”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 

§ 3 

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

 BOGUSŁAW BURGER 

 
 
 

4565 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowe j na terenie 
gminy Lubawka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) i art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie 
stałego, urządzonego targowiska w następujących wy-
sokościach: 
1) od sprzedaŜy z samochodu, przyczepy, wozu kon-

nego, ciągnika, rozłoŜonego przenośnego stoiska, 
stołu, straganu oraz w innych obiektach, które nie 
są własnością osoby handlującej – 4,00 zł, 

2) od odręcznej sprzedaŜy z ręki, kosza, wiadra, wóz-
ka itp. na powierzchni do 1 m2 – 1,00 zł. 

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na innych 
miejscach przeznaczonych do handlu obwoźnego 
i odręcznego, wyznaczonych poza targowiskiem na te-
renach miejskich i wiejskich w gminie Lubawka, w za-
leŜności od zajmowanej powierzchni przez kaŜdego 
handlującego, w następujących wysokościach: 
1) do 1 m2      –  2,00 zł, 
2) powyŜej 1 m2 do 5 m2  –  5,00 zł, 
3) powyŜej 5 m2     –  8,00 zł. 

3. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powsta-
je z chwilą przystąpienia do sprzedaŜy. 

§ 2 

1. Dzienną opłatę targowa pobiera się od osób fizycz-
nych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej. 

2. Pobór opłaty targowej następuje w formie inkasa. 
3. Opłata targowa płatna jest na Ŝądanie upowaŜnionego 

przez Burmistrza Miasta Lubawka inkasenta, który 
obowiązany jest do wydania pokwitowania za pobraną 
dzienną opłatę targową. 

 

4. Na innych terenach poza targowiskiem, wyznaczonych 
na handel uliczny, obwoźny i odręczny, w przypadkach 
braku inkasenta, kaŜdy handlujący obowiązany jest 
uiścić dzienną opłatę targową na rachunek Gminy Lu-
bawka. 

§ 3 

Za pobór, rozliczanie i przekazywanie na rachunek Gminy 
Lubawka pobranych opłat targowych ustala się dla inka-
sentów wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowa-
nych i rozliczonych kwot z tytułu inkasa opłaty targowej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubawka. 

§ 5 

Tracą moc uchwała nr I/3/95 z dnia 15 lutego 1995 r. 
Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce w sprawie ustalenia 
stawek opłaty targowej i uchwała nr XIII/98/03 z dnia 27 
listopada 2003 r. w sprawie zmiany w uchwale nr I/3/95 z 
dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty 
targowej. 

§ 6 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upły-
wie 14 dni od dnia jej opublikowania. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 WIESŁAW OSIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 8 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportow ych dla zawodników 
nieposiadaj ących licencji i trenerów 

 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.) oraz art. 
12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 28 
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 81, 
poz. 889 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nagrody pienięŜne mogą być przyznane zawodnikom 
nieposiadającym licencji zawodnika, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym lub krajowym oraz trenerom zasłuŜo-
nym w osiąganiu tych wyników. 

2. Nagrodę moŜe uzyskać zawodnik, który zamieszkuje 
we Wrocławiu lub jest członkiem towarzyszenia działa-
jącego w sferze kultury fizycznej lub klubu sportowego, 
którego siedzibą jest Wrocław. 

3. Nagrodę przyznaje się za osiągnięcia uzyskane 
w bieŜącym roku lub roku poprzednim. 

4. Za osiągnięcia w jednym roku zawodnik lub trener 
moŜe otrzymać jedną nagrodę. 

§ 2 

1. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się: 
1) zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzy-

skach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mi-
strzostwach Europy w indywidualnych i zespoło-
wych dyscyplinach sportu objętych programem 
Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich; 

2) ustanowienie rekordu świata lub Europy w dyscy-
plinach, o których mowa w pkt 1; 

3) zdobycie wysokiego wyniku międzynarodowego w 
zespołowych grach sportowych (pucharu federacji, 
mistrzostwa ligi europejskiej) w dyscyplinach, o któ-
rych mowa w pkt 1; 

4) wielokrotne zdobywanie tytułu Mistrza Polski 
w dyscyplinach, o których mowa w pkt 1; 

5) osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 
o niewymiernym charakterze, w tym samotnego 
rejsu Ŝeglarskiego dookoła świata lub zdobycie 
trudnego szczytu górskiego. 

2. Wysokość nagrody pienięŜnej dla zawodnika w kate-
gorii seniorów za uzyskanie wyniku, o którym mowa w 
ust.1 pkt 1 moŜe wynosić do: 
1) 10.000 zł za zdobycie I miejsca na Igrzyskach 

Olimpijskich lub Paraolimpijskich; 
2) 8.000 zł za zdobycie II miejsca na Igrzyskach 

Olimpijskich lub Paraolimpijskich lub I miejsca na 
mistrzostwach świata; 

3) 5.000 zł za zdobycie III miejsca na Igrzyskach 
Olimpijskich lub Paraolimpijskich, II miejsca na mi-

strzostwach świata lub I miejsca na mistrzostwach 
Europy; 

4) 3.000 zł za zdobycie III miejsca na mistrzostwach 
świata lub II miejsca na mistrzostwach Europy; 

5) 2.000 zł za zdobycie III miejsca na mistrzostwach 
Europy. 

3. Wysokość nagrody pienięŜnej dla zawodnika w kate-
gorii seniorów za uzyskanie wyniku, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2, moŜe wynosić do: 
1) 8.000 zł za ustanowienie rekordu świata; 
2) 5.000 zł za ustanowienie rekordu Europy. 

4. Wysokość nagrody pienięŜnej dla kaŜdego zawodnika 
w kategorii seniorów za uzyskanie wyniku, o którym 
mowa w ust.1 pkt 3, moŜe wynosić do 2.000 zł. 

5. Wysokość nagrody pienięŜnej dla zawodnika w kate-
gorii seniorów za uzyskanie wyniku, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 4, moŜe wynosić do 5.000 zł. 

6. Wysokość nagrody pienięŜnej dla zawodnika za uzy-
skanie wyniku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, moŜe 
wynosić do 5.000 zł. 

7. Zawodnik w kategorii wiekowej młodzieŜowiec, junior, 
kadet, młodzik moŜe otrzymać nagrodę odpowiednio 
do wysokości 50% nagrody określonej dla zawodnika 
w kategorii seniorów. 

8. Trener zawodnika nagrodzonego moŜe otrzymać na-
grodę w wysokości do 50% nagrody zawodnika, a w 
konkurencjach zespołowych w wysokości nagrody za-
wodnika. 

§ 3 

1. Wniosek o przyznanie nagrody składa klub sportowy 
lub właściwy związek sportowy w terminie do 30 listo-
pada kaŜdego roku. 

2. Wniosek w 2005 roku składa się w terminie do 
31 grudnia. 

3. Wniosek winien zawierać: 
1) dane osobowe zawodnika i jego trenera; 
2) informacje dotyczące wnioskodawcy; 
3) informację o osiągnięciu wraz z potwierdzeniem 

wyniku oraz z uzasadnieniem wniosku. 
4. Nagroda moŜe być przyznana z inicjatywy Prezydenta 

Wrocławia. 

 

§ 4 
Nagrody przyznaje Prezydent Wrocławia. 

§ 5 
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Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi Wro-
cławia. 
 
 
 
 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIEJSKIEJ 

 BARBARA ZDROJEWSKA 
 
 
 
 
 

4567 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 8 grudnia 2005 r. 

w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród spor towych 

 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.) oraz art. 
12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 37 
ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, 
poz. 1298) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nagrody pienięŜne mogą być przyznane zawodnikom, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współza-
wodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

2. Nagrodę moŜe uzyskać zawodnik, który zamieszkuje 
we Wrocławiu lub jest członkiem stowarzyszenia dzia-
łającego w sferze kultury fizycznej lub klubu sportowe-
go, którego siedzibą jest Wrocław. 

3. Nagrodę przyznaje się za osiągnięcia uzyskane 
w bieŜącym roku lub roku poprzednim. 

4. Za osiągnięcia w jednym roku zawodnik moŜe otrzy-
mać jedną nagrodę. 

§ 2 

1. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:  
1) zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Mi-

strzostwach Świata, Mistrzostwach Europy 
w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach spor-
tu objętych programem Igrzysk Olimpijskich; 

2) ustanowienie rekordu świata lub Europy w dyscy-
plinach, o których mowa w pkt 1; 

3) zdobycie wysokiego wyniku międzynarodowego w 
zespołowych grach sportowych (pucharu federacji, 
mistrzostwa ligi europejskiej) w dyscyplinach, o któ-
rych mowa w pkt 1; 

4) wielokrotne zdobywanie tytułu Mistrza Polski 
w dyscyplinach, o których mowa  w pkt 1; 

5) osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 
o niewymiernym charakterze, w tym samotnego 

rejsu Ŝeglarskiego dookoła świata lub zdobycie 
trudnego szczytu górskiego. 

2. Wysokość nagrody pienięŜnej dla zawodnika w kate-
gorii seniorów za uzyskanie wyniku, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 1), moŜe wynosić do: 
1) 10.000 zł za zdobycie I miejsca na Igrzyskach 

Olimpijskich; 
2) 8.000 zł za zdobycie II miejsca na Igrzyskach 

Olimpijskich lub I miejsca na mistrzostwach świata; 
3) 5.000 zł za zdobycie III miejsca na Igrzyskach 

Olimpijskich, II miejsca na mistrzostwach świata 
lub I miejsca na mistrzostwach Europy; 

4) 3.000 zł za zdobycie III miejsca na mistrzostwach 
świata lub II miejsca na mistrzostwach Europy; 

5) 2.000 zł za zdobycie III miejsca na mistrzostwach 
Europy. 

3. Wysokość nagrody pienięŜnej dla zawodnika w kate-
gorii seniorów za uzyskanie wyniku, o którym mowa w 
ust.1 pkt 2 moŜe wynosić do:  
1) 8.000 zł za ustanowienie rekordu świata; 
2) 5.000 zł za ustanowienie rekordu Europy. 

4. Wysokość nagrody pienięŜnej dla kaŜdego zawodnika 
w kategorii seniorów za uzyskanie wyniku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3, moŜe wynosić do 2.000 zł. 

5. Wysokość nagrody pienięŜnej dla zawodnika 
w kategorii seniorów za uzyskanie wyniku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 4, moŜe wynosić do 5.000 zł. 

6. Wysokość nagrody pienięŜnej dla zawodnika za uzy-
skanie wyniku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, moŜe 
wynosić do 5.000 zł. 

 

7. Zawodnik w kategorii wiekowej młodzieŜowiec, junior, 
kadet, młodzik moŜe otrzymać nagrodę odpowiednio 
do wysokości 50% nagrody określonej dla zawodnika 
w kategorii seniorów. 

§ 3 

1. Wniosek o przyznanie nagrody składa klub sportowy 
lub właściwy związek sportowy w terminie do 30 listo-
pada kaŜdego roku. 
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2. Wniosek w 2005 roku składa się w terminie do 
31 grudnia. 

3. Wniosek winien zawierać: 
1) dane osobowe zawodnika; 
2) informacje dotyczące wnioskodawcy; 
3) informację o osiągnięciu wraz z potwierdzeniem 

wyniku oraz z uzasadnieniem wniosku. 
4. Nagroda moŜe być przyznana z inicjatywy Prezydenta 

Wrocławia. 
§ 4 

Nagrody przyznaje Prezydent Wrocławia. 

§ 5 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej  
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIEJSKIEJ 

 BARBARA ZDROJEWSKA 
 
 
 
 
 

4568 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 14 grudnia 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku 
od nieruchomo ści oraz zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Dz. U. Nr 96, 
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 
1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 
281, poz. 2782, z 2005 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 
1484) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIX/302/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od po-
datku od nieruchomości § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2 ust. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, 
zajęte na cele: 
1) gospodarki komunalnej, 
2) pomocy społecznej, 
3) ochrony przeciwpoŜarowej, 
4) kulturalne, 
5) oświatowo-wychowawcze i sportowe, 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Ścinawa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ANDRZEJ SITARSKI 
 

4569 
UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 28 września 2005 r. 

w sprawie zwolnie ń przedmiotowych w podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
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gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 7 lutego 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 2 pkt 12, 
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 
1291), art. 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 69/2001 z 12 stycznia 2001 
r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnoty Europejskiej w odnie-
sieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 
2001 r.) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W celu polepszenia warunków dla rozwoju gospodarcze-
go Gminy Łagiewniki, wspierania tworzenia nowych 
miejsc pracy dla jej mieszkańców, pobudzania zewnętrz-
nych i lokalnych inwestorów do dokonywania nowych 
inwestycji na terenie gminy, wprowadza się zwolnienia 
przedmiotowe w podatku od nieruchomości. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Przedsiębiorcy – naleŜy przez to rozumieć osobę fi-

zyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, 
w tym nieposiadającą osobowości prawnej spółkę 
prawa handlowego, która zawodowo we własnym 
imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodar-
czą; 

2) dodatkowym miejscu pracy – naleŜy przez to rozumieć 
miejsce (stanowisko) pracy, na którym zatrudniona (na 
podstawie umowy o pracę) została przez przedsiębior-
cę osoba zamieszkała na terenie Gminy Łagiewniki; 

3) utworzeniu dodatkowego miejsca pracy – naleŜy przez 
to rozumieć zawarcie umowy o pracę na dodatkowym 
miejscu pracy. 

§ 3 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybu-
dowane obiekty stanowiące własność przedsiębiorcy, 
przez niego zaadoptowane albo wydzierŜawione, gdy 
zdarzenie to nastąpiło po wejściu w Ŝycie uchwały oraz 
grunty związane z działalnością gospodarczą, na któ-
rych obiekty te są posadowione, będące we władaniu 
przedsiębiorców, którzy zrealizują na terenie Gminy 
Łagiewniki nowe inwestycje polegające na uruchomie-
niu działalności produkcyjnej lub usługowej w tych 
obiektach, w wyniku których w okresie 6 miesięcy 
utworzone zostaną nowe miejsca pracy. 

2. Zwolnienie przysługuje na okres: 
1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono od 3 

do 5 miejsc pracy, 
2) 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono od 6 do 

10 miejsc pracy, 
3) 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co naj-

mniej 11 miejsc pracy. 
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwaŜa się 

za spełniony, jeŜeli bezpośrednim skutkiem przedsię-
wzięcia wymienionego w ust. 1 jest wzrost zatrudnie-
nia u danego przedsiębiorcy w stosunku do średniego 
poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed jego 
dokonaniem, przy czym uwzględnia się tylko pracow-
ników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

4. Zwolnienie przysługuje, jeŜeli zwiększony poziom za-
trudnienia na nowo utworzonych miejscach pracy zo-

stanie utrzymany przez cały okres zwolnienia 
z podatku. 

5. Zwolnienie w podatku od nieruchomości przysługuje 
na wniosek podatnika, poczynając od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po uzyskaniu wymaganej 
liczby nowo zatrudnionych pracowników. 

6. Za dzień wybudowania nowego obiektu uznaje się 
dzień wydania właściwej decyzji o pozwoleniu na jego 
uŜytkowanie. 

7. Zwolnień określonych w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 nie moŜna 
ze sobą łączyć. 

8. Zwolnienia w podatku od nieruchomości nie stosuje 
się do nieruchomości zabudowanych stacjami paliw, 
obiektami handlowymi oraz obiektami zajętymi na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych o powierzchni po-
wyŜej 500 m2. 

9. Przedmiotowe zwolnienie nie przysługuje w przypadku 
utworzenia nowych miejsc pracy, uruchomionych w 
miejsce uprzednio zlikwidowanych miejsc pracy bądź 
działalności. Organ podatkowy ma prawo sprawdzić 
stan i strukturę zatrudnienia w okresie sześciu miesię-
cy poprzedzających uzyskanie prawa do zwolnienia. 

§ 4 

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień określonych w § 
3 niniejszej uchwały zobowiązani są składać Wójtowi 
Gminy Łagiewniki: 
1) wniosek o udzielenie przedmiotowych zwolnień 

w terminie 90 dni od chwili powstania okoliczności 
uprawniających do skorzystania ze zwolnienia; 

2) co 6 miesięcy dokumenty stwierdzające stan zatrud-
nienia, tj. deklaracje ZUS, a takŜe w terminie 30 dni od 
zaistnienia zmian związanych z liczbą zatrudnionych 
pracowników (do momentu zakończenia okresu zwol-
nienia); 

3) co 6 miesięcy zaświadczenia wydanego przez właści-
wy oddział ZUS o niezaleganiu z zapłatą składki na 
ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowni-
ków (do momentu zakończenia okresu zwolnienia); 

4) zaświadczeń wydanych przez właściwe organy 
o uzyskanej wartości pomocy de minimis w ciągu 
ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia 
z wnioskiem o udzielenie pomocy na podstawie niniej-
szej uchwały; 

5) w terminie 30 dni informacji w przypadku przekrocze-
nia pułapu 100.000 euro udzielonej pomocy de mini-
mis. 

§ 5 

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3, wygasa 
w przypadku: 
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1) upływu okresu zwolnienia w podatku od nierucho-
mości; 

2) wystąpienia zaległości w podatkach stanowiących 
dochody Gminy Łagiewniki; 

3) niewyraŜenia zgody przez podatnika na przepro-
wadzenie u niego kontroli przez pracowników 
Urzędu, działających z upowaŜnienia Wójta, której 
przedmiotem będzie sprawdzenie kryteriów zwol-
nienia z podatku od nieruchomości; 

4) podania nieprawdziwych danych; 
5) niezachowania warunków opisanych w § 3 ust. 4 

niniejszej uchwały; 
6) naruszenia przez podatnika obowiązków wynikają-

cych z § 4 niniejszej uchwały; 
7) zbycia nieruchomości podatnika objętej zwolnie-

niem; 
8) postawienia podatnika w stan likwidacji; 
9) ogłoszenia upadłości podatnika. 

2. JeŜeli w ciągu roku podatnik utracił prawo do zwolnie-
nia w podatku od nieruchomości nabyte na podstawie 
zapisów niniejszej uchwały, w roku tym stosuje się od-
powiednio przepisy art. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

3. Podatnik korzystający z pomocy publicznej zobowią-
zany jest zawiadomić pisemnie organ podatkowy o 
utracie prawa do zwolnienia z podatku od nierucho-
mości z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 5 do 9 w 
terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powo-
dujących utratę prawa do zwolnienia. 

4. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia, jest zobo-
wiązany do zwrotu kwoty udzielonej pomocy zgodnie z 
przepisami ustawy z 29 sierpnia1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). 

§ 6 

1. Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie ni-
niejszej uchwały jest pomocą de minimis w rozumieniu 
art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z 12 
stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 

Traktatu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do 
pomocy w ramach zasady de minimis. Wartość pomo-
cy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis 
otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych 
lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej po-
mocy, nie moŜe przekroczyć równowartości 100.000 
euro. 

2. Pomoc przyznawana na mocy niniejszej uchwały doty-
czy przedsiębiorstw działających we wszystkich sekto-
rach, z wyjątkiem: 
1) sektora przewozu rzeczy i osób oraz działalności 

związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowa-
dzaniem do obrotu produktów wymienionych z za-
łączniku I do Traktatu, 

2) pomocy udzielanej dla działalności związanej 
z wywozem, mianowicie pomocy związanej bezpo-
średnio z ilością wywoŜonych produktów, ustano-
wieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub 
wydatkami bieŜącymi dotyczącymi prowadzenia 
działalności wywozowej, 

3) pomocy uwarunkowanej uŜyciem towarów produk-
cji krajowej przed towarami przywoŜonymi. 

§ 7 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Ła-
giewniki. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ANDRZEJ KACZMARCZYK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4570 
UCHWAŁA RADY GMINY śÓRAWINA 

z dnia 28 września 2005 r. 

w sprawie zmi any uchwały Rady Gminy śórawina nr VII/28/2004 z dnia 
17 listopada 2004 r. w sprawie tymczasowej lokalizacji  targowiska 
na terenie wsi śórawina, ustalenia stawki opłaty targowej oraz inka sa opła-
ty  

targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
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o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy 
śórawina uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy śórawina nr VII//28/2004 z dnia 
17 listopada 2004 r. w sprawie tymczasowej lokalizacji 
targowiska na terenie wsi śórawina, ustalenia stawki 
opłaty targowej oraz inkasa opłaty targowej § 3 ust. 2 lit. a 
otrzymuje brzmienie: 
„na terenie śórawina – Dariusz Cięciara, Franciszek 
Chmura”. 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
 
 
 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy śó-
rawina. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 MAREK STANISŁAW OSIŃSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4571 
UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 30 września 2005 r. 

w sprawie  zmiany  uchwały  nr XXI/109/04  Rady  Gm iny w Kostomłotach 
z  dnia  15  listopada  2004  r.  w  sprawie  podat ków  i  opłat  lokalnych 

na  rok  2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 6 ust. 3, art. 6a ust. 11 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94 z 1993 r., poz. 431 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, 
art. 6 ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1 
i 2, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 z 2002 r., poz. 84 z późn. zm.), 
art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 200 z 2002 r., poz. 1682 
z późn. zm.) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr XXI/109/04 Rady Gminy 
w Kostomłotach z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie 
podatków i opłat lokalnych na rok 2005 w sposób nastę-
pujący: 
w § 2 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
„8) budynki komunalne lub ich części, a takŜe grunty 

związane z tymi budynkami lub ich częścią zajęte na 
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, 
w szczególności na potrzeby funkcjonowania Filii Pla-

cówki Wsparcia Dziennego i Filii Środowiskowego 
Domu Samopomocy oraz interwencję kryzysową”. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
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 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 KAZIMIERZ ŁAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4572 
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 

z dnia 20 października 2005 r. 

zmieniaj ąca   uchwał ę   w  sprawie   zarz ądzenia   poboru   podatku   od  
nieruchomo ści,   podatku   rolnego  i  podatku   le śnego  w   drodze   inka-
sa, 

określenia inkasentów i wysoko ści wynagrodzenia za inkaso 

 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 zmianami) w 
związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze 
zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr IX/76/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podat-
ku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 127, poz. 
2268 ze zmianami) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie 
zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

 JERZY WOŹNIAK 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gmi-
ny Święta Katarzyna z dnia 20 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 4572) 
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4573 
UCHWAŁA RADY GMINY W GŁOGOWIE 

z dnia 28 października 2005 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego obszaru 
poło Ŝonego w Ruszowicach gm. Głogów, ograniczoneg o ulicami: Oliwk o-
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wą i Białą,  obwodnic ą  m. Głogowa  i południow ą  kraw ędzią  działek  nr 
392/4 

i 392/5 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) Rada Gminy w Głogowie stwierdza zgodność planu stanowiącego 
przedmiot niniejszej uchwały z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów i uchwala, co następuje: 

 
 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru połoŜonego w Ruszowicach gm. Głogów, 
ograniczonego ulicami: Oliwkową i Białą, obwodnicą 
m. Głogowa i południową krawędzią działek nr 392/4 i 
392/5 zwany dalej planem, składa się z części teksto-
wej, która stanowi treść niniejszej uchwały oraz części 
graficznej, którą jest rysunek planu na mapie w skali 
1:2000. 

2. Granice planu określone są na rysunku planu – mapie 
w skali 1:2000, stanowiącym integralną część planu. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stano-

wiący załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik 
nr 3. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) planie – naleŜy przez to rozumieć ustalenia dotyczące 

obszarów określonych w § 1 ust.1; 
2) terenie – naleŜy przez to rozumieć obszar wyznaczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem przeznaczenia; 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleŜy przez to rozu-
mieć takie przeznaczenie, które powinno przewaŜać 
na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgranicza-
jącymi, co oznacza, Ŝe przynajmniej 70%  sumy po-
wierzchni uŜytkowej obiektów zlokalizowanych na tym 
terenie powinno odpowiadać temu przeznaczeniu; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŜy przez to ro-
zumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ podstawowe, 
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie pod-
stawowe; 

  5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŜy przez to 
rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym do-
puszcza się wznoszenie budynków oraz budowli na-
ziemnych niebędących liniami przesyłowymi; 

  6) sklepie – naleŜy przez to rozumieć  stały punkt 
sprzedaŜy detalicznej, posiadający specjalne po-
mieszczenie (lokal sklepowy) z oknem wystawowym 
oraz z wnętrzem dostępnym dla klientów; 

  7) domu handlowym - naleŜy przez to rozumieć wielo-
działowy (co najmniej dwa działy branŜowe) sklep o 
powierzchni sal sprzedaŜowych od 600 m2 do 2000 
m2 prowadzący sprzedaŜ towarów o podobnym asor-
tymencie jak w domach towarowych; 

  8) domu towarowym – naleŜy przez to rozumieć  wielo-
działowy sklep o powierzchni sal sprzedaŜowych 
2000 m2 i więcej, prowadzący sprzedaŜ szerokiego i 
uniwersalnego asortymentu towarów nieŜywnościo-
wych, a takŜe Ŝywnościowych, który moŜe prowadzić 
pomocniczą działalność gastronomiczną i usługową; 

  9) supermarkecie – naleŜy przez to rozumieć sklep 
o powierzchni sprzedaŜowej od 400 m2 do 2500 m2, 
prowadzący sprzedaŜ głównie w systemie samoob-
sługowym, oferujący szeroki asortyment artykułów 
Ŝywnościowych oraz artykuły nieŜywnościowe czę-
stego zakupu; 

10) hipermarkecie – naleŜy przez to rozumieć sklep 
o powierzchni sprzedaŜowej powyŜej 2500 m2, pro-
wadzący sprzedaŜ głównie w systemie samoobsłu-
gowym, oferujący szeroki asortyment artykułów Ŝyw-
nościowych oraz nieŜywnościowych częstego zaku-
pu; 

11) obiekcie handlu półhurtowego (typu cash & carry) – 
naleŜy przez to rozumieć  obiekt handlowy prowa-
dzący sprzedaŜ hurtową i detaliczną wyłącznie dla 
klientów zarejestrowanych, prowadzących działal-
ność gospodarczą; 

12) usługach, bez bliŜszego określenia – naleŜy przez to 
rozumieć działalności zaliczone do sektora usług 
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją statystyczną, z 
wyjątkiem handlu targowiskowego oraz prowadzenia 
szkół i szpitali, a takŜe, jeśli  plan nie stanowi inaczej, 
sprzedaŜy paliw do pojazdów samochodowych; 

13) usługach nieuciąŜliwych – naleŜy przez to rozumieć 
usługi niezaliczone do przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, których ewentual-
na uciąŜliwość mierzona zgodnie z przepisami 
szczególnymi nie przekracza swym zasięgiem granic 
własności terenu; 

14) powierzchni biologicznie czynnej – naleŜy przez to 
rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną po-
wierzchnię działki lub terenu przeznaczoną na zieleń; 

15) wskaźniku intensywności zabudowy – naleŜy przez to 
rozumieć stosunek sumy powierzchni ogólnej zabu-
dowy wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów 
zlokalizowanych na terenie (z wyjątkiem obiektów 
niezwiązanych trwale z gruntem); łącznie z po-
wierzchnią ogólną poddaszy, liczoną wg obowiązują-
cych przepisów, do powierzchni tego terenu; 
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16) przepisach szczególnych – naleŜy przez to rozumieć 
aktualne, w momencie podejmowania uchwały, o któ-
rej mowa w § 1 ust. 1, przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, Polskie Normy, normy branŜowe 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynika-
jące z prawomocnych decyzji administracyjnych. 

§ 3 

1. Obowiązującymi graficznymi ustaleniami oznaczonymi 
na rysunku planu są: 
1) granica obszaru planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznacze-

niu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) usytuowanie pasa zieleni ze szpalerem drzew; 
5) symbole określające przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
są ustaleniami obowiązującymi, stanowią jedynie in-
formację. 

§ 4 

Przeznaczenie terenów 

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów: 
1) tereny usług komercyjnych oznaczone na rysunku 

planu symbolem UK, przez co naleŜy rozumieć zloka-
lizowanie na tym terenie obiektów handlowych, w tym 
obiektów o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 
oraz wszelkich sklepów, domów handlowych, domów 
towarowych, supermarketów, hipermarketów, obiek-
tów handlu półhurtowego (typu cash & carry), placów i 
hal targowych handlu hurtowego i detalicznego, obiek-
tów obsługi rolnictwa i doradztwa rolniczego, obiektów 
wystawowych, biur, hoteli, gastronomii oraz obiektów 
hurtu gastronomicznego i innych obiektów komercyj-
nych; 

2) tereny obsługi komunikacji, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KS, przez co naleŜy rozumieć zloka-
lizowanie na tym terenie stacji paliw, stacji gazu płyn-
nego, stanowisk obsługowo-diagnostycznych pojaz-
dów samochodowych i parkingów lub innych obiektów 
słuŜących obsłudze pojazdów; 

3) tereny upraw rolnych oznaczone na rysunku planu 
symbolem RP; 

4) tereny dróg, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KD; 

5) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem IT.  

§ 5 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
w tym wynikaj ące z potrzeb kształtowania przestrzeni  

publicznych 

1.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu; 
2) wysokość zabudowy – do 12 m z dopuszczeniem 

budynków do 5 kondygnacji dla obiektów innych niŜ 
supermarkety, hipermarkety i obiekty handlu pół-
hurtowego typu cash & carry; 

3) obiekty naleŜy kształtować w formie zwartej 
i czytelnie nawiązującej do układu komunikacyjne-
go. 

2. Akcenty architektoniczne z dominantą wprowadza się 
w miejscach zaznaczonych na rysunku planu. 

3. Zakazuje się : 
1) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko, wymagających sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
określonych w przepisach szczególnych; 

2) lokalizacji składów oraz obiektów związanych ze 
składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem 
i utylizacją odpadów i surowców wtórnych, w tym w 
szczególności obejmujących złomowiska, składo-
wiska samochodów i ich części oraz odpadów bu-
dowlanych i przemysłowych; 

3) lokalizacji magazynów oraz obiektów produkcyj-
nych. 

4. Budynki naleŜy sytuować w odległości co najmniej 4 m 
od granicy działki, o ile w planie nie wyznaczono nie-
przekraczalnej linii zabudowy. 

5. Tereny dróg oznaczone na rysunku planu symbolem 
KD oraz infrastruktury technicznej oznaczone symbo-
lem IT ustala się jako tereny przestrzeni publicznej. W 
sąsiedztwie tych terenów na terenach oznaczonych 
symbolem UK  
1) zakazuje się sytuowania części magazynowych 

i gospodarczych inwestycji; 
2) dopuszcza się sytuowanie urządzeń reklamowych, 

obiektów małej architektury oraz zieleni urządzonej. 

§ 6 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

1. UciąŜliwość wywoływana prowadzoną działalnością 
nie moŜe przekraczać, określonych w przepisach 
szczególnych, wartości dopuszczalnych na granicy te-
renu wyznaczonego planem. 

2. Wprowadza się obowiązek zdjęcia warstwy próchni-
czej, z części terenów przeznaczonych pod zainwe-
stowanie, przed podjęciem działalności realizacyjnej. 

3. Wprowadza się zakaz odprowadzania ścieków oraz 
wód opadowych do wód gruntowych oraz do ziemi; z 
terenów biologicznie czynnych nie naleŜy odprowa-
dzać wód deszczowych. 

4. Wody opadowe z dróg i placów oraz stacji paliw, 
w których dokonywane jest przyjmowanie i wydawanie 
produktów ropopochodnych mają być kierowane do 
instalacji deszczowo-przemysłowej, a następnie do 
urządzenia oczyszczającego; oczyszczone wody 
deszczowe naleŜy kierować do kanalizacji deszczowej. 

5. Dla obiektów budowlanych naleŜy przewidzieć miejsca 
na place pod śmietniki i umoŜliwić segregację odpa-
dów. 

6. Wywóz odpadów komunalnych prowadzony będzie na 
wysypisko komunalne w  Biechowie. 

7. Wyznacza się strefę bezpieczeństwa od linii elektro-
energetycznej 110 kV o szerokości 14,5 m od osi, w 
obrębie której obowiązują przepisy szczególne, w tym 
zakaz sytuowania budynków. 

§ 7 

Zasady ochrony środowiska kulturowego 

Na obszarze planu nie występują obiekty środowiska 
kulturowego. 

§ 8 
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Parametry i wska źniki kształtowania zabudowy oraz 
warunki zagospodarowania i u Ŝytkowania terenów 

1. Tereny usług komercyjnych – UK 
1) W granicach terenu UK ustala się jako przezna-

czenie podstawowe – usługi komercyjne określone 
w § 4 pkt 1; 

2) Jako dopuszczalne ustala się funkcje usług roz-
rywki, bankowości, wymiany walut, stacji paliw i 
stacji gazu płynnego, a takŜe innych usług nie-
uciąŜliwych oraz administracji; 

3) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 
– ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu; 
– wysokość zabudowy – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 

2; 
– akcenty architektoniczne z dominantą w miejscu 

zaznaczonym na rysunku planu. 
4) Wskaźnik intensywności zabudowy do 1,0; 
5) Główne wjazdy na teren z ulicy KD-L1/2 poprzez 

skrzyŜowanie KD-S3 oraz z drogi KDW. Do czasu 
realizacji drogi KD-Z2/2 dopuszcza się bezpośredni 
wjazd na teren ze skrzyŜowania obwodnicy Głogo-
wa z ul. Kazimierza Wielkiego (KD-S1);  

6) Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojo-
wych w ilości nie mniejszej niŜ 1 miejsce na kaŜde 
rozpoczęte 25 m2 powierzchni uŜytkowej funkcji 
handlowej lub usługowej oraz 1 miejsce na dwóch 
pracowników; 5–7% miejsc postojowych naleŜy 
przewidzieć jako miejsca dla osób niepełnospraw-
nych; 

7) Ustala się obowiązek zachowania minimum 10% 
terenu jako powierzchni biologicznie czynnej;  

8) Część terenów, o których mowa w pkt 7, naleŜy 
urządzić w formie pasa zieleni ze szpalerem drzew, 
usytuowanego zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Teren obsługi komunikacji – KS 
1) Przeznaczenie podstawowe – teren obsługi komu-

nikacji określony w § 4 pkt 2; 
2) Jako dopuszczalne ustala się funkcje handlu 

i usług bezpośrednio towarzyszących i wzbogaca-
jących funkcję podstawową jak gastronomia, wy-
miana walut itp.; 

3) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 
– ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, po-

za którą nie dopuszcza się sytuowania budyn-
ków; poza tą linią dopuszcza się sytuowanie 
zbiorników podziemnych oraz wolno stojących, 
trwale związanych z gruntem, urządzeń rekla-
mowych oraz obiektów małej architektury; 

– ustala się jako obowiązującą  zabudowę parte-
rową z płaskim dachem; dopuszcza się czę-
ściowe przykrycie dachem dwuspadowym 
o nachyleniu ok.300 . 

4) Dojazd do terenu ustala się od drogi KDW; 
5) Ustala się przeznaczenie co najmniej 10% terenu 

jako powierzchni biologicznie czynnej. 
3. Tereny upraw rolnych – RP 

1) Przeznaczenie podstawowe – uprawy rolne roślin-
ne; 

2) Nie dopuszcza się budowy wszelkich budynków z 
wyjątkiem tymczasowych niezwiązanych trwale z 
gruntem. 

4. Tereny dróg – KD 
Parametry oraz warunki zagospodarowania i uŜytko-
wania terenów zgodnie z § 11. 

5. Tereny infrastruktury technicznej – IT 
1) Wyznacza się tereny lokalizacji głównych sieci in-

frastruktury technicznej oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem IT; 

2) Ustala się jednoczesne wykorzystanie terenów, o 
których mowa w pkt 1, jako pasa zieleni niskiej z 
chodnikiem dla pieszych o szerokości min. 1,5 m i 
ścieŜką rowerową z jezdnią dwukierunkową o sze-
rokości min. 2 m; 

3) Parametry oraz warunki zagospodarowania 
i uŜytkowania terenów zgodnie z § 12. 

§ 9 

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

podstawie odr ębnych przepisów 

1. Z uwagi na usytuowanie obszaru planu w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 „Pra-
dolina Barycz-Głogów”, cały obszar planu obejmuje się 
najwyŜszą ochroną (ONO) i obejmuje zakazami okre-
ślonymi w § 6 ust. 3, 4 i 5.  

2. Z uwagi na usytuowanie obszaru planu w granicach 
złoŜa rudy miedzi „Głogów”, cały obszar planu obejmu-
je się ochroną zgodnie z przepisami ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze. 

§ 10 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ści 

1. W granicach terenów usług komercyjnych (UK) do-
puszcza się dowolne scalanie oraz podział nierucho-
mości.  

2. W granicach terenu obsługi komunikacji (KS) nie do-
puszcza się podziałów nieruchomości. 

§ 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji 

1. Drogi publiczne. 
Wyznacza się: 
1) pas terenu oznaczony na rysunku planu symbolem 

KD-GP2/2, przeznaczony na prowadzenie istnieją-
cej drogi krajowej Nr 12, jako drogi głównej ruchu 
przyśpieszonego oraz na jej poszerzenie do szero-
kości 35 m w liniach rozgraniczających, umoŜliwia-
jące wprowadzenie docelowo drugiej jezdni;  

2) pas terenu o szerokości 30 m oznaczony na rysun-
ku planu symbolem KD-Z2/2 przeznaczony na 
prowadzenie trasy obwodowej Ruszowic jako drogi 
zbiorczej; 

3) pas terenu o szerokości 20-25 m oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KD-L1/2 przeznaczony na 
modernizację i rozbudowę ciągu ulic Białej 
i Oliwkowej jako drogi lokalnej; 

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD-
S1- przeznaczony na rozbudowę skrzyŜowania 
drogi KD-GP2/2 z drogą KD-Z2/2, a tymczasowo z 
wjazdem na teren UK; w granicach działki nr 390/3 
dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków 
jako obiektu podziemnego, zgodnie z ustaleniami 
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„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Głogów – obręb Ruszowice” 
uchwalonej Uchwałą Nr XXXI/278/2002 Rady Gmi-
ny Głogów z dnia 12.09.2002 r.; 

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD-
S2 przeznaczony na rozbudowę skrzyŜowania dro-
gi KD-GP2/2 z drogą KD-L1/2; 

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD-
S3 przeznaczony na rozbudowę skrzyŜowania dro-
gi KD-L1/2 z odcinkiem ulicy Białej usytuowanym 
poza obszarem planu. Z tego skrzyŜowania ustala 
się wjazd na teren UK. 

2. Drogi wewnętrzne. 
Wyznacza się pas terenu o szerokości 15 m oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem KDW-2/2 przeznaczo-
ny na realizację ulicy dojazdowej. 

§ 12 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i 
przeciwpoŜarowych z sieci miejskiej poprzez wodociąg 
ø 1000 usytuowany w ciągu ulic Oliwkowej i Białej, a 
takŜe usytuowane poza granicami planu wodociągi ø 
700 w ul. Brzoskwiniowej oraz ø 500 i ø 700 w ul. Wita 
Stwosza. Nowe sieci wodociągowe na obszarze planu 
naleŜy budować w układzie pierścieniowym. Na sie-
ciach tych ustala się obowiązek montaŜu hydroforów 
przeciwpoŜarowych.  

2. Odprowadzenie ścieków komunalnych. 
1) ścieki komunalne z  obiektów sytuowanych 

w obszarze planu odprowadzać naleŜy grawitacyj-
nie do kolektora ogólnospławnego ø 300 i ø 400, 
usytuowanego poza obszarem planu (na terenie 
miasta Głogowa) wzdłuŜ ulicy Wita Stwosza, bez-
pośrednio lub poprzez przepompownię ścieków 
zlokalizowaną na działce nr 390/3; 

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunal-
nych z części zachodniej do kolektora ø 300 usytu-
owanego poza obszarem planu w ul. Brzoskwinio-
wej oraz kanałem tłocznym do kanalizacji sanitar-
nej ø 600 usytuowanej w ul. Białej. 

3. Wody opadowe. 
1) Wody opadowe naleŜy odprowadzać do kanalizacji 

deszczowej, której główny kolektor naleŜy usytu-
ować w pasie terenu oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem IT, po uprzednim ich oczyszczeniu w 
stopniu zapewniającym usunięcie zawiesin ogól-
nych oraz substancji ropopochodnych, do wartości 
zgodnych z przepisami szczególnymi; oczyszczone 
wody opadowe naleŜy kierować rurociągiem tłocz-
nym za pośrednictwem przepompowni i projekto-
wanej kanalizacji deszczowej w ul. Białej do potoku 
Sępolno; 

2) Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do 
innych odbiorników usytuowanych poza obszarem 
Gminy Głogów po uzyskaniu stosownych pozwo-
leń. 

4. Gaz 
1) Podstawowym źródłem zaopatrzenia w gaz będzie 

stacja redukcyjno-pomiarowa II0 usytuowana poza 

obszarem planu w rejonie skrzyŜowania ul. Orze-
chowej i Wita Stwosza; 

2) Ustala się uzbrojenie terenu objętego planem 
w sieć gazową śr/c wraz z budową lokalnych stacji 
redukcyjnych typu szafkowego lokalizowanych na 
ścianach budynków. 

5. Energetyka 
1) Dostawę energii elektrycznej do odbiorców zlokali-

zowanych na terenie objętym zmianą planu ustala 
się nowymi liniami średniego i niskiego napięcia 
(kablowymi) doprowadzonymi z istniejących linii ŚN 
do projektowanych stacji transformatorowych, loka-
lizowanych na terenie większych odbiorców (w 
obiektach); 

2) Dla mniejszych odbiorców zasilanie w energię elek-
tryczną następować będzie kablami niskiego na-
pięcia z istniejącej stacji transformatorowej usytu-
owanej poza obszarem planu; 

3) Skablowanie linii elektroenergetycznej 20 kV moŜe 
następować wyłącznie na warunkach określonych 
przez władającego liniami i za zgodą właściwych 
organów administracji publicznej 

6. Telekomunikacja 
Ustala się przyłączenie sieci kanalizacji telefonicznej 
obszaru planu do centrali telefonicznej Głogów. Pro-
jektowane jako kablowe linie telefoniczne naleŜy po-
wiązać z istniejącą siecią. 

7. Zaopatrzenie w ciepło  
ustala się z własnych źródeł w oparciu o olej opałowy, 
gaz płynny lub energię elektryczną. 

8. Odpady komunalne 
naleŜy gromadzić w pojemnikach, a następnie wywo-
zić na komunalne wysypisko w Biechowie. 

§ 13 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i u Ŝytkowania terenów 

Dla obszaru objętego planem, do czasu realizacji jego 
ustaleń, nie dopuszcza się zmiany uŜytkowania terenu 
oraz zagospodarowania go na inne cele. 

§ 14 

Stawki procentowe 

Ustala się dla wszystkich terenów jednolitą stawkę pro-
centową, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości – 15%. 
 

§ 15 

Przepisy ko ńcowe 

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Głogów. 

2. Niniejsza  uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega publikacji na stro-
nie internetowej Gminy Głogów. 

 
 
 PRZEWODNICZĄCA RADY 

 KRYSTYNA GRZEGOREK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy w Głogowie z dnia 28 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 4573) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy w Głogowie z dnia 28 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 4573) 

 
 

Rozstrzygni ęcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych na pods tawie art. 17 pkt 11 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do pr ojektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru poło Ŝonego w Ruszowicach gm. Głogów, ograniczonego uli-
cami: Oliwkow ą i Biał ą, obwodnic ą m. Głogowa i południow ą kraw ędzią działek nr 392/4 i 392/5. 
 
 
Rada Gminy została poinformowana przez Wójta Gminy Głogów, Ŝe wszystkie uwagi wniesione na pod-
stawie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego w Ruszowicach gm. Głogów ograniczo-
nego ulicami: Oliwkową i Białą, obwodnicą m. Głogowa i południową krawędzią działek nr 392/4 i 392/5, 
zostały rozpatrzone i uznane za zasadne, w związku z czym, zgodnie z art. 17 pkt 13 tej ustawy, wpro-
wadzone zostały stosowne zmiany do projektu planu. 
 W związku z brakiem uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Rada Gminy nie dokonuje stosow-
nego rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.  
 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy w Głogowie z dnia 28 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 4573) 

 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inw estycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale Ŝą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  
 
 
1. Wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego w Ruszo-

wicach inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜące do zadań własnych Gminy Głogów, 
ograniczają się do budowy chodnika ze ścieŜką rowerową wzdłuŜ ul. Marszałka Piłsudskiego na tere-
nie oznaczonym symbolem IT. 

2. Na podstawie art. 110 ustawy o finansach publicznych, budowa, o której mowa w pkt 1, będzie ujęta 
w budŜecie Gminy na lata 2007 i 2008 jako wieloletni program inwestycyjny. 

3. W uchwale budŜetowej określone zostaną limity wydatków na program, o którym mowa w pkt 2. 
4. W kolejnych uchwałach budŜetowych określone zostaną nakłady na uruchomiony program 

w wysokości umoŜliwiającej jego terminowe zakończenie. 
5. Wydatki ponoszone przez Gminę na realizację programu inwestycyjnego pokrywane będą z docho-

dów własnych gminy, a w szczególności z: 
– opłat uiszczanych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym z: 
< jednorazowych opłat pobieranych od zbywających nieruchomości, których wartość wzrosła w 

związku z uchwaleniem planu (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym), 

< opłat adiacenckich (art. 144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami), 
– zapisów i darowizn na rzecz gminy (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego), dokonywanych przez spółki i osoby fizyczne zainteresowane inwestowaniem na 
obszarze planu. 

 
Na podstawie „Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru połoŜonego w Ruszowicach gm. Głogów, ograniczonego ulicami: Oliwkową i Białą, 
obwodnicą m. Głogowa i południową krawędzią działek nr 392/4 i 392/5” Rada Gminy stwierdza, Ŝe do-
chody związane z uchwaleniem tego planu ze znaczną nadwyŜką pokryją wydatki gminy, których mowa 
wyŜej. 
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UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 

z dnia 10 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia trybu zlecania zada ń publicznych oraz udzielenia 
dotacji z bud Ŝetu Gminy Lewin Kłodzki, sposobu jej rozliczania or az kon-
troli zada ń zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finan sów pu-
blicznych i niedziałaj ących w celu osi ągnięcia zysku na zadania inne ni Ŝ 
określone w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o  działalno ści  po Ŝytku  
publicznego 

i o wolontariacie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Gminie  – naleŜy przez to rozumieć Gminę Lewin 

Kłodzki. 
2. Radzie  – naleŜy przez to rozumieć Radę Gminy Lewin 

Kłodzki. 
3. Wójcie  – naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Le-

win Kłodzki. 
4. Bud Ŝecie  – naleŜy przez to rozumieć BudŜet Gminy 

Lewin Kłodzki. 
5. Uchwała  – naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwa-

łę. 
6. Urzędzie  – naleŜy przez to rozumieć Urząd Gminy 

Lewin Kłodzki. 

§ 2 

1. Uchwała określa: 
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji; 
2) sposób rozliczania dotacji; 
3) sposób kontroli wykonywania zleconego zadania; 
– na realizację zadań publicznych nieobjętych ustawą 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873 z późn. zm.) zlecanych przez Gminę organiza-
cjom pozarządowym. 

2. Ilekroć w uchwale mowa jest o "organizacji pozarzą-
dowej" naleŜy przez to rozumieć podmiot, o którym 
mowa w art. 118 ust. 1 wyŜej powołanej ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. 

R o z d z i a ł  2 

Zlecanie zada ń publicznych 

§ 3 

Zlecanie realizacji zadań publicznych przez Gminę odby-
wa się w drodze otwartego konkursu ofert. 

§ 4 

1. Wójt występując z inicjatywą zlecenia realizacji zadań 
publicznych finansowanych lub dofinansowywanych z 
BudŜetu w formie dotacji umieszcza listę tych zadań 

na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Biuletynie Informacji 
Publicznej określając: 
1) rodzaj zadania; 
2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na 

realizację zadania; 
3) termin i warunki realizacji zadania; 
4) zasady przyznawania dotacji; 
5) warunki, jakie powinien spełniać podmiot występu-

jący z ofertą realizacji zadania; 
6) termin składania ofert na realizację zadania; 
7) termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert. 

2. Wójt ogłasza otwarty konkurs ofert, z co najmniej trzy-
dziestodniowym wyprzedzeniem. 

§ 5 

Dotacje nie będą udzielane w szczególności na: 
1) prowadzenie działalności gospodarczej; 
2) zakupy inwestycyjne, remonty i adaptacje, których 

realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego pro-
jektu; 

3) działania, których celem jest prowadzenie badań, ana-
liz i studiów, po których nie następuje faza wdroŜenia; 

4) tworzenie funduszy kapitałowych; 
5) działania, których celem jest przyznawanie dotacji lub 

stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych; 
6) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z 

BudŜetu lub jego funduszy celowych na podstawie 
przepisów szczególnych, 

7) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsię-
wzięć oraz refundację kosztów; 

8) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów. 
§ 6 

1. Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania 
publicznego powinna zawierać w szczególności: 
1) określenie podmiotu występującego z ofertą; 
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do 

realizacji zadania, zawierający opis planowanego 
działania; 

3) informację o terminie i miejscu realizacji zadania; 
4) koszt całkowity oraz wysokość oczekiwanej kwoty 

dotacji; 
5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji za-

dania; 
6) informację o wysokości środków finansowych wła-

snych oraz pozyskanych z innych źródeł na realiza-
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cję danego zadania wraz ze wskazaniem tych źró-
deł; 

7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych 
i kadrowych zapewniających realizację zadania; 

8) informację o zrealizowanych przez oferenta zadań 
publicznych; 

9) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem 
konkursowym. 

2. Rozpatrzenie oferty moŜna uzaleŜnić od złoŜenia 
przez oferentów w określonym terminie dodatkowych 
informacji lub dokumentów. 

3. Otwarty konkurs ofert będzie rozstrzygnięty równieŜ w 
przypadku, gdy została zgłoszona jedna oferta. 

§ 7 

1. Zlecanie zadań publicznych do realizacji organizacjom 
pozarządowym oraz udzielanie dotacji odbywa się w 
oparciu o następujące kryteria: 
1) merytoryczna wartość przedsięwzięcia; 
2) wymierne korzyści dla społeczności lokalnej; 
3) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia; 
4) kalkulacja finansowa kosztów realizacji zadania (w 

tym wysokość wkładu własnego i innego); 
5) moŜliwość realizacji zadania; 
6) dotychczasowa współpraca z Gminą – wykonywa-

nie zadań zleconych w okresie poprzednim, 
w szczególności z uwzględnieniem jakości i termi-
nowości rozliczenia otrzymanych dotacji. 

2. Przy wyborze ofert naleŜy brać pod uwagę stopień 
gwarancji: 
1) realizacji zadań zgodnie z przyjętymi standardami; 
2) wykorzystanie zadania w sposób efektywny, 

oszczędny i terminowy. 

§ 8 

1. Wyboru ofert dokonuje się w terminie nie dłuŜszym niŜ 
30 dni od daty wyznaczonej na jej złoŜenie. 

2. W celu rozpatrzenia ofert Wójt powołuje komisje kon-
kursowe. 

§ 9 

1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 
zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej, określając: 
1) nazwę podmiotu dotowanego; 
2) zadanie zlecone do wykonania; 
3) wysokość przyznanej dotacji; 
4) wysokość całkowitego kosztu realizacji zadania. 

2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 1, 
umieszcza się niezwłocznie po wyborze ofert. 

§ 10 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a organi-
zacją pozarządową, której oferta została przyjęta do 
realizacji. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczegól-
ności: 
1) Określenie stron umowy wraz z podaniem nr NIP, 

REGON, nazwy i numeru właściwego rejestru oraz 
nr rachunku bankowego; 

2) Szczegółowy opis zadania, termin i miejsce jego 
wykonania; 

3) Koszt całkowity oraz wysokość przyznanej dotacji 
na realizację zadania; 

4) Sposób i terminy przekazania dotacji; 
5) Sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady 

zwrotu niewykorzystanej części dotacji; 
6) Tryb kontroli wykonywania zadania; 
7) Sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania do-

tacji lub wykorzystania jej na cele inne niŜ określo-
ne w umowie. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pi-
semnej, pod rygorem niewaŜności. 

4. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania lub na 
czas określony, nie dłuŜszy niŜ 3 lata. 

5. Zadanie publiczne nie moŜe być podzlecane w całości 
pomiotom niebędącym stroną umowy. 

R o z d z i a ł  3 

Sposób rozliczania dotacji 

§ 11 

1. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania jest 
obowiązany do złoŜenia: 
1) sprawozdania merytorycznego wraz z oceną efek-

tów oddziaływania zadania i opisem moŜliwości je-
go kontynuacji; 

2) sprawozdania finansowego. 
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budŜetowy. 
3. W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy niŜ 

rok, okresem sprawozdawczym jest okres, na który 
umowa została zawarta. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadania sporządza się 
i przedkłada w terminie 30 dni po upływie okresu, na 
który umowa została zawarta. 

5. W przypadku umów zawartych na czas dłuŜszy niŜ rok 
budŜetowy sprawozdanie częściowe powinno zostać 
sporządzone i złoŜone w terminie 30 dni po upływie 
roku budŜetowego, nie później niŜ do 28 lutego na-
stępnego roku kalendarzowego. 

6. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać szcze-
gółową informację o zrealizowanych działaniach zgod-
nie z ich opisem zawartym w ofercie, która była pod-
stawą do zawarcia umowy, z uwzględnieniem: 
1) wszystkich zaplanowanych działań; 
2) zakresu rzeczowego i finansowego, w jakim zostały 

zrealizowane; 
3) ewaluacji zrealizowanego zadania w środowisku i 

poza nim; 
4) wyjaśnień ewentualnych odstępstw od ich realiza-

cji. 
7. Do sprawozdania finansowego dołączyć naleŜy spis 

wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały 
w całości lub w części ze środków pochodzących z do-
tacji. Spis powinien zawierać w szczególności: nr fak-
tury, datę sprzedaŜy, datę wystawienia, wysokość wy-
datkowanej kwoty, wskazanie, w jakiej części została 
ona pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupio-
nej usługi. 

8. Sprawozdanie sporządzone błędnie, niekompletne lub 
nieczytelne zostanie zwrócone celem uzupełnienie lub 
korekty. 

9. Rozliczenie finansowe winno odpowiadać ujętym 
w ofercie kosztom osobowym i rzeczowym. 

§ 12 
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1. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 
3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego 
wykorzystania dotacji. 

2. NiezłoŜenie sprawozdania, złoŜenie po upływie termi-
nu określonym w umowie skutkuje zakazem ubiegania 
się o środki z BudŜetu przez kolejne 3 lata licząc od 
dnia, w którym sprawozdanie powinno zostać złoŜone. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, które są nieza-
leŜne od organizacji pozarządowej, a które uniemoŜli-
wiają złoŜenie sprawozdania w terminie określonym w 
umowie, organizacja pozarządowa moŜe złoŜyć wnio-
sek o przedłuŜenie terminu, nie później jednak niŜ w 
ciągu 30 dni od umownego terminu rozliczenia. 

4. W przypadku złoŜenia sprawozdania po terminie okre-
ślonym w umowie, z przyczyn, za które winę ponoszą 
przedstawiciele organizacji pozarządowej, Wójt moŜe 
nałoŜyć na organizacje pozarządową karę umowną, w 
wysokości 10% kwoty przyznanej dotacji. 

5. Za przyczyny niezaleŜne od woli przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowej uznaje się w szczególności: 
1) chorobę lub zgon osób odpowiedzialnych za spo-

rządzenie lub zaakceptowanie sprawozdania 
w imieniu organizacji pozarządowej; 

2) nieplanowane zmiany w składzie władz organizacji 
pozarządowej, mające wpływ na terminowe złoŜe-
nie rozliczenia. 

6. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobranej nienaleŜnie lub w nad-
miernej wysokości, organizacja pozarządowa zobo-
wiązana jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami 
w wysokości określonej, jak dla zaległości podatko-
wych, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego 
po roku, w którym udzielono dotacji. 

§ 13 

1. Niewykorzystanie części dotacji podlega zwrotowi do 
BudŜetu niezwłocznie po zakończeniu realizacji zada-
nia, nie później niŜ w terminie określonym do sporzą-
dzenia i złoŜenia sprawozdania. 

2. W przypadku nieterminowego lub niezgodnego 
z umową wykonania zleconego zadania publicznego 
Gmina moŜe odpowiednio do sytuacji: 
1) wstrzymać przekazanie środków do czasu usunię-

cia wad; 
2) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-

go zadania, 
b) wykorzystania w znacznej części udzielonej do-

tacji na inne cele niŜ określone w umowie, nie-
dotrzymania terminów realizacji zadania. 

 
§ 14 

1. W celu zapewnienia jawności postępowania Wójt 
w terminie do dnia 31 marca kaŜdego roku podaje do 
publicznej wiadomości informację o podmiotach reali-
zujących zadania oraz kwotach udzielonych, wykorzy-

stanych, rozliczonych oraz nierozliczonych przez nich 
dotacji w poprzednim roku budŜetowym. 

2. Informacja zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń 
Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

R o z d z i a ł  4 

Sposób kontroli wykonania zadania 

§ 15 

W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, oso-
by upowaŜnione przez Wójta mogą przeprowadzać kon-
trolę realizacji zadania publicznego oraz sposobu wyko-
rzystania dotacji. 

§ 16 

Kontrola, o której mowa w § 15, moŜe polegać na: 
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji zada-

nia oraz realizacji celów zakładanych w zakresie do-
towanego zadania (kontrola merytoryczna); 

2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją 
dotowanego zadania, w szczególności znajdujących 
się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów fi-
nansowych (kontrola formalno-rachunkowa). 

§ 17 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie 
wykorzystania dotacji, polegających w szczególności na: 
1) niewłaściwym (niezgodnym z celem określonym 

w ofercie i zawartej umowie) realizowaniu dotowanego 
zadania; 

2) rozbieŜnościach między oryginałami dokumentów, 
a przedstawionym sprawozdaniem finansowym; 

3) poświadczeniu nieprawdy. 
– Gmina wstrzymuje przekazanie kolejnych transz dota-

cji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi 
wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podat-
kowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi doto-
wanemu. 

R o z d z i a ł  5 

Przepisy ko ńcowe 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JERZY SYPEK 

 

4575 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 15 listopada 2005 r. 
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w  sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  dotacji  n a  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty  budowlane  przy  zabytkac h, sposobu ich rozli-
czania 

i kontroli wykonania zleconych zada ń 

 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 
874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 
890,  Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) oraz 
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 
2390)  Rada  Gminy  Paszowice  uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się zasady i tryb udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach oraz sposób ich rozliczania i kontroli wykona-
nia zleconych zadań. 

§ 2 

1. Dotacje na zadania określone w § 1 mogą być udzie-
lane osobom i podmiotom posiadającym tytuł prawny 
do zabytku, połoŜonego w granicach administracyj-
nych Gminy Paszowice i wpisanego do rejestru zabyt-
ków, na podstawie umowy zawartej z tymi osobami lub 
podmiotami. 

2. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji 
z budŜetu Gminy Paszowice jest udokumentowanie 
posiadania środków własnych na wykonanie części 
prac objętych wnioskiem. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dotyczą-
cych np. obiektów o wyjątkowym znaczeniu dla dzie-
dzictwa kulturowego, udzielający dotacji – na wniosek 
wnioskodawcy – moŜe odstąpić od wymogu, o którym 
mowa w ust. 2. 

4. Za środki własne uwaŜa się środki wnioskodawcy oraz 
środki pozyskane przez niego ze źródeł innych, niŜ 
budŜet Gminy Paszowice lub jej jednostek organiza-
cyjnych. 

5. Wysokość dotacji z budŜetu Gminy Paszowice nie 
moŜe przekroczyć wysokości środków własnych prze-
znaczonych na realizację zadania, jak teŜ 50% osta-
tecznych kosztów jego realizacji wynikających z kosz-
torysu powykonawczego lub ustalonych w wyniku 
przetargu. Środki pochodzące z budŜetu gminy stano-
wią uzupełnienie środków uzyskanych przez wniosko-
dawcę z innych źródeł. 

6. Łączna kwota dotacji udzielonych z budŜetu Gminy 
Paszowice, wraz z dotacjami z innych źródeł sektora 
finansów publicznych i środkami własnymi wniosko-
dawcy, nie moŜe przekroczyć 100% ogólnych kosztów 
prac wynikających z kosztorysu powykonawczego lub 
ustalonych w wyniku przetargu. 

§ 3 

1. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną 
przeprowadzone w roku, w którym dotacja zostanie 
udzielona oraz na prace rozpoczęte w roku poprze-
dzającym rok złoŜenia wniosku lub w roku złoŜenia 
wniosku i kontynuowane w roku, w którym dotacja ma 
być udzielona. 

2. Dotacje nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosz-
tów wykonania dokumentacji technicznej i uzyskania 
innych dokumentów koniecznych do rozpoczęcia i 
przeprowadzenia prac. 

§ 4 

1. Dotacje będą udzielane na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane prowadzone na za-
bytkach nieruchomych i ruchomych określonych w art. 
6, ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162, poz. 1568 z późn. zm.). 

2. Przy  udzielaniu dotacji naleŜy brać pod uwagę rangę 
zabytku, jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, 
a takŜe jego stan zachowania i zakres niezbędnych 
prac restauratorskich lub konserwatorskich. 

§ 5 

1. Udzielenie dotacji moŜe nastąpić wyłącznie na pod-
stawie wniosku złoŜonego przez wnioskodawcę 
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok 
budŜetowy. 

2. Na kaŜdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja 
wnioskodawca obowiązany jest złoŜyć odrębny wnio-
sek. 

3. Do wniosku naleŜy dołączyć uwierzytelnione przez 
upowaŜnionego pracownika Urzędu Gminy w Paszo-
wicach kopie następujących dokumentów: 
1) decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków, 
2) dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 

wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, 
3) pozwolenia konserwatora zabytków na prowadze-

nie prac, na które ma być przeznaczona udzielona 
dotacja, 

4) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, jeŜeli 
zakres prac wymaga uzyskania takiego pozwolenia 
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lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru bu-
dowlanego, 

5) kosztorysu inwestorskiego robót, z uwzględnieniem 
cen zakupu materiałów niezbędnych do ich prze-
prowadzenia i składników cenotwórczych, 

6) deklaracji wielkości środków własnych przezna-
czonych na wykonanie robót w roku budŜetowym i 
informacji o wielkości środków przyznanych przez 
inne podmioty. 

4. JeŜeli prowadzone prace są kontynuacją prac rozpo-
czętych w latach poprzednich, wnioskodawca dołącza 
do wniosku uwierzytelnione kopie z postępowania o 
udzielenie zamówienia i wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie zadania oraz kopię umowy, jeŜeli 
została podpisana, a takŜe protokołów odbioru wyko-
nanych do dnia złoŜenia wniosku robót podpisane 
przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6 

1. Wnioski rozpatruje Wójt Gminy i zawiadamia wnio-
skodawcę o sposobie ich załatwienia. 

2. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu 
do usunięcia braków, podlegają odrzuceniu. 

§ 7 

1. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac 
przy zabytku powinna zawierać w szczególności: 
  1) wysokość udzielonej dotacji oraz terminy i warun-

ki jej przekazania wnioskodawcy, 
  2) termin rozliczenia dotacji przez wnioskodawcę, 
  3) szczegółowy zakres prac, 
  4) zakres planowanych prac finansowanych ze środ-

ków własnych wnioskodawcy, 
  5) zakres planowanych prac finansowanych z dota-

cji, 
  6) termin realizacji prac wraz z harmonogramem re-

alizacji i finansowania, 
  7) tryb kontroli wykonania warunków umowy 

i wykorzystania dotacji, 
  8) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji 

lub jej części albo wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem, 

  9) sposób zabezpieczenia przed niewłaściwym wy-
korzystaniem, 

10) zobowiązanie wnioskodawcy do stosowania prze-
pisów ustawy Prawo zamówień publicznych w od-
niesieniu do środków pochodzących z udzielonej 
dotacji. 

2. Wypłata kwoty dotacji moŜe nastąpić po udokumen-
towaniu przez wnioskodawcę poniesionego wkładu 
własnego. Wymogu tego nie stosuje się wobec wnio-
skodawców, o których mowa w § 2 ust. 3. 

3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie udokumentuje 
poniesienia wkładu własnego w wysokości deklarowa-
nej we wniosku, wypłata dotacji nastąpi w kwocie pro-
porcjonalnej do wysokości poniesionego wkładu wła-
snego. 

§ 8 

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie 
określonym w umowie, jednak nie później niŜ do dnia 

15 grudnia roku budŜetowego, w którym dotacja zosta-
ła udzielona. 

2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie wszystkich 
poniesionych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków 
poniesionych z udzielonej dotacji. Do zestawienia 
wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć uwierzytel-
nione przez pracownika Urzędu Gminy w Paszowicach  
kopie następujących dokumentów: 
1) umów z wykonawcami robót, a w przypadku robót, 

których wykonawca powinien być wyłoniony w dro-
dze przepisów ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych, informację o przeprowadzonym postępowa-
niu o udzielenie zamówienia, 

2) rachunków lub faktur wraz z dowodami uiszczenia 
wynikających z nich naleŜności, 

3) kosztorysu powykonawczego przeprowadzonych 
prac sfinansowanych w roku budŜetowym ze środ-
ków własnych i z dotacji, ze względu na rodzaj 
kosztów i źródło finansowania, 

4) protokołu odbioru wykonanych prac przez osobę 
posiadającą kwalifikacje wymagane do odbioru ro-
bót. 

§ 9 

1. Wójt Gminy ma prawo kontroli sposobu wydatkowania 
udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji finansowa-
nego z dotacji zadania. 

2. Prawo kontroli obejmuje w szczególności: 
1) przedstawienie przez wnioskodawcę na kaŜde Ŝą-

danie Wójta Gminy wszelkich informacji dotyczą-
cych jego gospodarki finansowej w zakresie obję-
tym dotacją, 

2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń wniosko-
dawcy, 

3) prawo wglądu w dokumentację związaną z gospo-
darką finansową, gospodarką środkami rzeczowy-
mi oraz dokumentację związaną z dysponowaniem 
środkami pienięŜnymi pochodzącymi z dotacji 
udzielonej z budŜetu gminy. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 
4. Wyniki kontroli mogą stanowić podstawę do rozwiąza-

nia umowy ze skutkiem natychmiastowym i Ŝądania 
natychmiastowego zwrotu udzielonej dotacji. 

§ 10 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
w roku budŜetowym na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach określa 
Rada Gminy w uchwale budŜetowej. 

2. Informację o udzielonych z budŜetu gminy dotacjach 
oraz o sposobie ich wykorzystania Wójt Gminy przed-
stawia w sprawozdaniu rocznym z wykonania budŜetu 
w terminie do dnia 31 marca roku następnego. 

3. W roku budŜetowym 2006 podmioty ubiegające się o 
dotację mogą składać wnioski w terminie do dnia 31 
marca 2006 r. 

§ 11 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Pa-
szowice . 

§ 12 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
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4576 

UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia trybu post ępowania o ud zielenie dotacji z bud Ŝetu 
Gminy Kłodzko, sposobu  rozliczania i kontroli zada ń zleconych organiza-
cjom 

pozarz ądowym 

 Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), 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 późn. zm.) Rada Gminy w Kłodzku uchwa-
la, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Niniejsza uchwała reguluje: 
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji, 
2) sposób rozliczania dotacji, 
3) sposób kontroli wykonywania dotowanego zadania 
– w odniesieniu do organizacji pozarządowych, któ-

rym Gmina Kłodzko zamierza zlecać zadania pu-
bliczne niewyszczególnione w art. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 
późn. zm.). 

2. Pod pojęciem „organizacja pozarządowa” na potrzeby 
niniejszej uchwały naleŜy rozumieć niezaliczony do 
sektora finansów publicznych i niedziałający w celu 
osiągania zysku podmiot z art. 118 ust. 1 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

§ 2 

Środki finansowe na dotacje dla organizacji pozarządo-
wych planuje się jako wydatki wyodrębnione w stosow-
nych pozycjach budŜetu Gminy Kłodzko. 

R o z d z i a ł  2 

Tryb post ępowania o udzielenie dotacji 

§ 3 

1. Wójt Gminy Kłodzko występuje z inicjatywą zlecenia 
realizacji zadań finansowanych dotacją umieszcza li-
stę tych zadań na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy – 
określając: 
a) rodzaj zadania, 
b) termin realizacji, 
c) warunki, jakie powinien spełniać podmiot dotowa-

ny, 
d) termin składania ofert realizacji zadania. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wywiesza się z 
co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku 
do terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt d. 

§ 4 

1. Wniosek organizacji pozarządowej o udzielenie dotacji 
powinien zawierać w szczególności: 
a) określenie podmiotu występującego z wnioskiem, 
b) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do 

realizacji zadania, 
c) wysokość oczekiwanej kwoty dotacji. 

2. Do wniosku dołącza się dodatkowo: 
a) wyciąg z rejestru właściwego dla danej organizacji 

pozarządowej, 
b) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji za-

dania. 
3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upraw-

nione do składania oświadczeń woli zgodnie 
z przepisami dotyczącymi podmiotu dotowanego. 

4. Wójt Gminy Kłodzko moŜe uzaleŜnić rozpatrzenie 
wniosku od złoŜenia w określonym terminie dodatko-
wych informacji lub dokumentów. 

§ 5 

Przy wyborze podmiotu dotowanego Wójt Gminy Kłodzko 
obowiązany jest kierować się gwarancją właściwego wy-
konania zadania oraz wielkością dotacji określoną we 
wniosku. 

§ 6 

Przy rozpatrywaniu wniosku Wójt Gminy Kłodzko 
uwzględnia w szczególności: 
a) znaczenie zadania dla interesów Gminy, 
b) wysokość środków budŜetowych, które są przezna-

czone na realizację danego zadania, 
c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów 

realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego za-
dania, 

d) ocenę moŜliwości realizacji zadania przez podmiot 
dotowany, 

e) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi doto-
wanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w 
szczególności jakości i terminowości rozliczenia 
otrzymanej dotacji. 

§ 7 

1. Listę podmiotów dotowanych ogłasza się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Kłodzko określając: 
a) nazwę podmiotu dotowanego, 
b) zadanie zlecone do wykonania, 
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c) wysokość przyznanej dotacji. 
2. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, o którym mowa w ust. 

1, umieszcza się niezwłocznie po rozstrzygnięciu w 
przedmiocie zgłoszonych wniosków o dotację. Ogło-
szenie to winno być wywieszone przez okres co naj-
mniej 14 dni. 

§ 8 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na pod-
stawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a podmiotem 
dotowanym. 

§ 9 

Umowa dotacyjna zawiera w szczególności: 
1) oznaczenie stron, 
2) określenie czasu, na jaki zostaje zawarta, 
3) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania i 

termin jego wykonania, 
4) określenie wysokości dotacji, jaką Gmina przekaŜe 

podmiotowi dotowanemu z tytułu realizacji umowy 
oraz terminu i tryb jej płatności, 

5) określenie trybu i terminów przekazywania dotacji, 
6) określenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej 

dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dota-
cji, 

7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się 
kontroli przeprowadzanej przez Urząd Gminy Kłodzko 
w zakresie objętym umową oraz tryb tej kontroli, 

8) postanowienia o karach umownych na wypadek nie-
wykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, 

9) określenie warunków wypowiedzenia umowy. 

R o z d z i a ł  3 

Sposób rozliczania dotacji 

§ 10 

Dotację naleŜy rozliczyć w terminie 30 dni od zrealizowa-
nia zadania lub zrealizowania kolejnego etapu zadania. 

§ 11 

Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje się 
w szczególności kopie bądź kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem: 
a) rachunków, faktur oraz ich zestawienia, 
b) list płac, delegacji itp. 

§ 12 

Niewykorzystane przez podmiot dotowany środki podle-
gają zwrotowi w terminie 14 dni licząc od dnia rozliczenia 
dotacji zgodnie z § 10. 

§ 13 

W umowie zamieszcza się postanowienie, Ŝe jeŜeli dota-
cja nie zostanie rozliczona lub przedstawione przez pod-
miot dotowany rozliczenie nie zostanie przyjęte przez 
Wójta Gminy Kłodzko to przekazana kwota dotacji podle-
ga zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatko-
wych naliczonymi od dnia przekazania dotacji. 

§ 14 

W terminie do 31 lipca danego roku budŜetowego i do 31 
marca roku następnego wywiesza się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Kłodzko zestawienie udzielonych, wyko-
rzystanych i rozliczonych w poprzednim półroczu dotacji. 
Zestawienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń przez okres 
14 dni. 

R o z d z i a ł  4 

Sposób kontroli realizacji dotowanego zadania 

§ 15 

Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić takie zasa-
dy obiegu i opisywania dokumentów finansowych, by 
oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydat-
ków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej 
dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę po-
twierdzającą ten fakt. 

§ 16 

W umowie dotacyjnej zamieszcza się postanowienie, iŜ 
podmiot dotowany zobowiązany jest udostępnić niezbęd-
ne dokumenty do kontroli sposobu wykorzystania dotacji 
dokonywanej przez Gminę Kłodzko. 

§ 17 

Kontrola, o której mowa w § 16, polega na: 
a) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji 

i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego 
zadania (kontrola merytoryczna), 

b) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją 
dotowanego zadania, w szczególności znajdujących 
się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów fi-
nansowych (kontrola formalno-rachunkowa). 

§ 18 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie 
wykorzystania dotacji, polegających w szczególności na: 
1) niewłaściwym (niezgodnym z celem określonym we 

wniosku i zawartej umowie) realizowaniem dotowane-
go zadania, 

2) rozbieŜnościach między oryginałami dokumentów, 
a przedstawionymi do rozliczenia kopiami, kseroko-
piami lub zestawieniami, 

3) przedstawieniu nieprawdy w załączonych do rozlicze-
nia oświadczeniach 

– wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dota-
cji, a dotychczas przekazywana kwota podlega zwro-
towi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia przekaza-
nia dotacji podmiotowi dotowanemu. 

R o z d z i a ł  5 

Przepisy ko ńcowe 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodz-
ko. 

 

§ 20 
1. Traci moc uchwała nr 62/IV/2003 Rady Gminy Kłodzko 

z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowa-
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nia o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz 
kontroli jej wykonania. 

2. Umowy zawarte na podstawie uchwały, o której mowa 
w ust. 1, zachowują moc obowiązującą do czasu ich 
wygaśnięcia lub rozwiązania. 

 
 
 

§ 21 

Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 STANISŁAW BANACH 

 
 
 
 

4577 
UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla public znych 
szkół i publicznych  przedszkoli,  prowadzonych  pr zez  inne ni Ŝ Gmina 
osoby 

prawne lub fizyczne 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy 
Zawonia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasady przyznawania dotacji z budŜetu Gminy 
Zawonia dla publicznych szkół i publicznych przedszkoli, 
prowadzonych przez inne niŜ Gmina osoby prawne lub 
fizyczne. 

§ 2 

Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących jed-
nostki wymienione w § 1, przedstawiony nie później niŜ do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 

§ 3 

Wniosek powinien zawierać: 
1) planowaną liczbę uczniów i przedszkolaków, 
2) zobowiązanie do comiesięcznego informowania Wójta 

Gminy Zawonia o zmianach zachodzących w liczbie 
uczniów, 

3) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma 
być przekazywana dotacja. 

§ 4 

Dane zawarte we wniosku podlegają sprawdzeniu przez 
Wójta Gminy Zawonia. 

§ 5 

1. Udzielenie dotacji podmiotom, o których mowa w § 1 
uchwały następuje na podstawie odrębnej umowy. 

2. Umowa określa między innymi: 
1) sposób przekazywania dotacji, 
2) tryb kontroli wykorzystania dotacji, 

3) tryb rozliczania dotacji i zasady zwrotu jej niewyko-
rzystanej części. 

3. Dotacja przysługuje na kaŜdego ucznia. 
4.  

1) szkoły publicznej: 
 w wysokości równej kwocie przewidzianej na 

1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, 

2) przedszkola publicznego: 
 w wysokości równej wydatkom bieŜącym przewi-

dzianym na 1 ucznia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę, z tym Ŝe na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości nie niŜszej niŜ 
kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia 
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. 

§ 6 

Dotacje dla podmiotów, o których mowa w § 1 niniejszej 
uchwały, przekazywane będą, począwszy od 2006 r. w 
dwunastu częściach, w terminie do 15 dnia kaŜdego mie-
siąca. 

§ 7 

1. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 1 
uchwały, przekazuje Wójtowi Gminy Zawonia: 
1) nie później niŜ w ciągu 15 dni po upływie kaŜdego 

miesiąca rozliczenie otrzymanych dotacji za okres 
od początku roku kalendarzowego do końca minio-
nego miesiąca sprawozdawczego, 
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2) nie później niŜ do 25 dnia miesiąca poprzedzające-
go miesiąc udzielenia dotacji, informacje o liczbie 
uczniów na miesiąc następny. 

2. Dotacje za kolejny miesiąc kalendarzowy umniejsza 
się o kwoty nadpłacone w miesiącu poprzednim. 

3. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 1 
uchwały zobowiązana jest do przedstawienia do wglą-
du dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie dotacji 
zgodnie z przeznaczeniem. 

4. W przypadku niezgodnego z umową wykorzystania 
dotacji, podlegają one zwrotowi na rachunek budŜetu 
Gminy wraz z odsetkami ustawowymi, których bieg 
rozpoczyna się od dnia przekazania dotacji podmio-
tom wymienionym w § 1 uchwały. 

 

§ 8 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Za-
wonia. 

§ 9 

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

 FRANCISZEK BORYCKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4578 
UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o  charakterze   socjalnym  dla  uczniów   zamieszk ałych   na  terenie  gmi-
ny 

Kondratowice 

 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 późn. zm.) oraz 
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIII/164/2005 Rady Gminy w Kondratowi-
cach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kondratowi-
ce wprowadza się następujące zmiany: 
1. W rozdziale 3. Tryb i sposób udzielania stypendium 

szkolnego, § 4 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) poprzez realizację zamówienia – w przypadku, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3”. 
2. W rozdziale 4, Tryb i sposób udzielania zasiłku szkol-

nego, § 4 ust. 3 pkt 1 lit. „b” otrzymuje brzmienie: 
„b) poprzez realizację zamówienia”. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Kon-
dratowice. 
 
 

§ 3 

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakatowanie jej 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondratowicach. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 BRONISŁAW KORYŚ 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 260 –  26914  – Poz. 4579 

4579 
UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnienia przedsi ębiorców od podatku od nieruchomo ści 
w ramach pomocy publicznej 

 Na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W celu zmniejszenia bezrobocia oraz wspierania 
przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy i 
zachowają je przez okres nie krótszy niŜ jeden rok, 
wprowadza się zwolnienie od podatku od nieruchomo-
ści, zwanego dalej „podatkiem”.  

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1, doty-
czy nieruchomości lub ich części związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą i obejmuje: 
a) 50 m2 powierzchni budynków na kaŜde nowo utwo-

rzone miejsce pracy, 
b) 100 m2 powierzchni gruntów na kaŜde nowo utwo-

rzone miejsce pracy. 
3. Zwolnienie od podatku przysługuje przedsiębiorcy 

z tytułów wynikających z przedmiotów opodatkowania 
wymienionych w § 1 ust. 2a i b. 

4. Wysokość udzielonego zwolnienia od podatku nie 
moŜe przekroczyć podatku naleŜnego za nierucho-
mość lub jej część, związaną z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej za dany rok podatkowy. 

5. Wysokość zwolnienia od podatku z tytułu, o którym 
mowa w § 1 ust. 2, ustala się według następującego 
wzoru: 
X x Y x Z = wysokość zwolnienia, gdzie 
X oznacza zwolnioną powierzchnię budynków, ich 
części lub gruntów, o których mowa w ust. 2, 
Y oznacza przyrost  miejsc pracy w przeliczeniu na 
osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy 
Z oznacza stawkę podatku od nieruchomości od po-
wierzchni budynków lub ich części lub gruntów zwią-
zanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w 
danym roku podatkowym.  

6. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwaŜa się 
za spełniony, jeśli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost  
liczby pracowników w odniesieniu do średniego za-
trudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
fakt nabycia uprawnień do zwolnienia, w przeliczeniu 
na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pra-
cy.  

7. Przy ustaleniu poziomu zatrudnienia, uwzględnia się 
tylko pracowników zatrudnionych na pełnym etacie w 
ciągu jednego roku, przy czym ilość osób zatrudniona 
w niepełnym wymiarze i praca sezonowa stanowią 
ułamkową ułamkowe części.  

§ 2 

1. Zwolnienia od podatku stosuje się w wyniku złoŜenia 
deklaracji a w przypadku zwolnień wymienionych w § 1 

deklaracji wraz z dokumentacją świadczącą o utwo-
rzeniu nowych miejsc pracy oraz deklaracją utrzyma-
nia nowo utworzonych miejsc pracy przez okres obo-
wiązywania uchwały, złoŜony w organie podatkowym 
nie później niŜ w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym 
przedsiębiorca nabył prawo do  zwolnienia. 

2. Zwolnienie od podatku powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpił przyrost netto miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty, a ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w 
którym przedsiębiorca nie spełnia warunków do zwol-
nienia od podatku. 

3. KaŜdą zmianę stanu zatrudnienia powodującą utratę 
prawa do zwolnienia lub jego części przedsiębiorca 
zobowiązany jest zgłosić organowi podatkowemu 
w terminie 14 dni od jej zaistnienia.  

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do dnia 15 
stycznia kaŜdego roku podatkowego w czasie korzy-
stania ze zwolnienia do składania w organie podatko-
wym pisemnej informacji o: 
a) stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku 

kalendarzowego, potwierdzonego uwierzytelniony-
mi kopiami deklaracji ZUS składanymi w roku po-
datkowym, 

b) wielkości brutto pomocy publicznej, otrzymanej 
przez niego w okresie trzech kolejnych lat poprze-
dzających dzień uzyskania planowanej pomocy. 

§ 3 

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną następuje w drodze decyzji 
organu podatkowego. 

§ 4 

Przedsiębiorca moŜe uzyskać pomoc, jeŜeli wartość tej 
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy publicz-
nej, otrzymanej przez niego w okresie kolejnych trzech lat 
poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie 
przekracza kwoty stanowiącej 100 tys. Euro. 

§ 5 

W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku, 
organ podatkowy wyda stosowną decyzję. Przedsiębiorca 
jest zobowiązany do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy 
wraz z odsetkami, ustalonymi w wysokości odsetek za 
zwłokę od zaległości podatkowych. 

 

§ 6 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Stare Bogaczowice. 
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§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 
i opublikowanie w prasie lokalnej. 
 
 

§ 8 

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

 PAWEŁ SKIBIŃSKI 
 
 
 

4580 
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 7 grudnia 2005 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomo ści informacji o zmianach w składzie 
Rady Miejskiej w Oławie 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760) Komisarz 
Wyborczy we Wrocławiu 
 

podaje do wiadomości publicznej, iŜ 
 
Rada Miejska w Oławie uchwałą nr XLIV/316/05 z dnia 27 października 2005 r. stwierdziła 
wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Waldemara Wi ązowskiego z 
listy nr 8 – Porozumienie. 
 Na jego miejsce na podstawie uchwały tej Rady nr XLV/319/05 z dnia 28 listopada 
2005 r. wstąpiła Janina Stelmaszek  – kandydatka z tej samej listy, która w wyborach 
uzyskała kolejno największą liczbę głosów. 
 
 
 KOMISARZ WYBORCZY 
 WE WROCŁAWIU 

  MARIAN GRUSZCZYŃSKI 
 
 
 
 
 
 

4581 
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 12 grudnia 2005 r. 

o wynikach wyborów uzupełniaj ących do Rady Miejskiej w Zawidowie 
przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2005 roku 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz 
2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) podaje się do publicznej wiadomości  wyniki 
głosowania i wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie w okręgu 
wyborczym nr 3, które zostały przeprowadzone w dniu 11 grudnia 2005 r. 

 
 

I 

W okręgu wyborczym nr 3 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono. 
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Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco: 
1. liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła        –   938 
2. w głosowaniu wzięło udział (oddało karty waŜne)          –   118 wyborców, 

co stanowi 12,58% uprawnionych do głosowania 
3. głosów waŜnych oddano                                                 –   118 
4. głosów niewaŜnych oddano                                            –       0 

II 

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę gło-
sów waŜnych:  
Lista nr 1 – KWW ODNOWA              –      26 
      Sareło Jan               –      26 
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Wyborców NASZE MIASTO   –      34 

  Stryjek Marek Zbigniew           –      34 
Lista nr 3 – KWW „WSPÓLNOTA”           –      58 

    Dworakowski Janusz           –      58 

III 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:  
Dworakowski Janusz z listy nr 3 – KWW „WSPÓLNOTA” . 
 
 
 KOMISARZ WYBORCZY 
 W JELENIEJ GÓRZE 

 DARIUSZ ŁUKASZEWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 

4582 
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU 

z dnia 12 grudnia 2005 r. 

o wynikach wyborów uzupełniaj ących do Rady Miejskiej w Niemczy 
przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2005 roku 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) podaje się do publicznej wiadomości 
wyniki głosowania i wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemczy w okrę-
gu wyborczym nr 2, które zostały przeprowadzone w dniu 11 grudnia 2005 r. 

 
A. Rada Miejska w Niemczy 

I 

W okręgu wyborczym nr 2  wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono. 
Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco: 
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła        – 1802 
2. W głosowaniu wzięło udział (oddało karty waŜne)          –   215 wyborców, 

co stanowi 11,93% uprawnionych do głosowania 
3. Głosów waŜnych oddano                                                 –   211 
4. głosów niewaŜnych oddano                                            –       4 
 
 

II 

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę gło-
sów waŜnych:  
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Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców „Niemczanka”   –    160 
      1) Pelc Stanisław            –    160 
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Wyborców „Nasz Region”   –      51 

  1) Oleksiak Maria Krystyna          –      51 

III 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:  

PELC Stanisław 

z listy nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców „Niemczanka”. 
 
 
 KOMISARZ WYBORCZY 
 W WAŁBRZYCHU 

 JAN LINOWSKI 
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Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać: 

1) w punktach sprzedaŜy: 

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

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

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

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

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 

Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na 

stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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