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750 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 17 lutego 2005 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy  

Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 3 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z  2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, 
poz. 1055) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Stara 
Kamienica, w okręgu wyborczym nr 3 w związku z wyga-
śnięciem mandatu radnego Dariusza Artura Bondarowi-
cza, stwierdzonym uchwałą tej Rady  
nr XXXI/178/05  z dnia 11 lutego 2005 r.  

W okręgu wyborczym nr 3 wybiera się 1 radnego. 

§ 2 

Datę wyborów uzupełniających, o których mowa  
w § 1, wyznacza się na niedzielę 8 maja 2005 roku. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa ka-
lendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI
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Załącznik do Zarządzenia Wojewody  
Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. 
(poz. 750) 

 
KALENDARZ  WYBORCZY 

do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica, 
w okręgu wyborczym nr 3 

 
Termin wykonania czynno-

ści wyborczej Treść czynności 

do  9 marca 2005 r. 
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnoślą-
skiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych  
w okręgu wyborczym 

do 19 marca 2005 r. 
Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, 
jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej 
siedzibie  Gminnej Komisji Wyborczej w  Starej Kamienicy 

do  24 marca 2005 r. Powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Gminnej Komisji Wyborczej  
w  Starej Kamienicy 

do 8 kwietnia  2005 r. 
do  godz. 2400 

Zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy list kandydatów na radnego  
w okręgu wyborczym nr 3 

do 17 kwietnia 2005 r. 
Powołanie przez Wójta Gminy Stara Kamienica obwodowej komisji wyborczej. 
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach 
obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do 23 kwietnia 2005 r. 

Rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej  Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy o zarejestro-
wanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach 
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów  
i list 

do 24 kwietnia 2005 r. Sporządzenie w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy spisu wyborców na obszar okręgu wy-
borczego nr 3 

6 maja  2005 r. 
godz. 2400 Zakończenie kampanii wyborczej 

7 maja 2005 r. Przekazanie przewodniczącemu obwodowej  komisji wyborczej spisu wyborców 
8 maja 2005 r. 

600 2000 Głosowanie 
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ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 17 lutego 2005 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy  

Żórawina, w okręgu wyborczym nr 5 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Żórawina, w okręgu wyborczym nr 5 w związku  
z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Krzysztofa 
Machowskiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady  
nr X/52/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 5 wybiera się 1 radnego. 
§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na 
niedzielę 8 maja 2005 r.    

§ 3 
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa ka-
lendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.       
 
 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI
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Załącznik do Zarządzenia Wojewody  
Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. 
(poz. 751) 

 

KALENDARZ WYBORCZY 
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina, w okręgu wyborczym nr 5 

 
Termin wykonania 

czynności wyborczej Treść czynności 

do 9 marca 2005 r. 
 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody 

Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych rad-
nych w okręgu wyborczym 

 do 19 marca 2005 r.  
 podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wybor-

czym, jego  granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz 
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie   

do 24 marca 2005 r.  powołanie przez  Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji Wyborczej w 
Żórawinie                

do 8 kwietnia 2005 r. 
do godz. 2400 

 zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie list kandydatów na radnego dla okrę-
gu wyborczego nr 5 

do  14 kwietnia 2005 r. 
 powołanie przez  Wójta Gminy Żórawina obwodowej komisji wyborczej 
 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze  

i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do 23 kwietnia 2005 r. 
 rozplakatowanie obwieszczenia  Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie o zarejestrowa-

nych listach kandydatów na radnego,  zawierających numery list, dane o kandydatach 
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list 

do 24 kwietnia 2005 r.  sporządzenie w Urzędzie Gminy Żórawina spisu wyborców   
do 6 maja 2005 r. 

godz. 2400  zakończenie kampanii wyborczej   

do 7 maja 2005 r.  przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej  spisu wyborców                                     
8 maja 2005 r. 
godz. 600–2000  głosowanie 
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UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW 

z dnia 7 lutego 2005 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
                                            Gminę Borów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Rada Gminy 
Borów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowa-
dzonych przez Gminę Borów. 

R o z d z i a ł   I 

Przepisy wstępne 
§ 2 

1. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do na-
uczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkołach pod-

stawowych, przedszkolach  oddziałach przedszkol-
nych prowadzonych przez Gminę Borów. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o : 
1) dyrektorze  należy przez to rozumieć dyrektora jed-

nostki, o której mowa w ust. 1, 
2) nauczycielach bez bliższego określenia  rozumie się 

przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 1, 
3) szkole bez bliższego określenia  należy przez to 

rozumieć: przedszkole, oddział przedszkolny, szkołę 
podstawową, gimnazjum, zespół szkół, 

4) nagrodzie organu prowadzącego- rozumie się przez 
to nagrodę przyznawaną przez Wójta Gminy Borów, 

5) zakładowej organizacji związkowej  rozumie się 
przez to Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i MOZ  NSZZ Solidarność Pracowników 

Oświaty i Wychowania, działające na terenie Gmi-
ny Borów.  

6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Borów. 
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7) Urzędzie Gminy  rozumie się przez to Urząd 
Gminy Borów. 

R o z d z i a ł   II 

Sposób podziału środków 
§ 3 

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalne-
go funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Borów. 

2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobowych planuje się w 
rocznym planie finansowym szkoły, z tego: 
1) 0,8% środków funduszu przeznacza się na nagro-

dy dyrektora, 
2) 0,2% środków funduszu przeznacza się na nagro-

dy organu prowadzącego. 
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-

rakter uznaniowy, nagrodę może otrzymać nauczyciel  
po  przepracowaniu  w  placówce oświatowej co naj-
mniej jednego roku. 

4. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. W uzasadnionych przypadkach nagrodę 
można przyznać nauczycielowi w innym czasie.  

R o z d z i a ł   III 

Wysokość nagród 
§ 4 

1. Wysokość nagrody organu prowadzącego ustala się 
w wysokości co najmniej 30 % średniego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty , o którym mowa w art. 30 
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela  
z uwzględnieniem § 3 ust. 2 pkt 2. Nagroda nie może 
być wyższa od nagrody kuratora  oświaty. 

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 
20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczy-
ciela z uwzględnieniem § 3 ust. 2  
pkt 1. Nagroda nie może być wyższa od nagrody or-
ganu prowadzącego.  

R o z d z i a ł   IV 

Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody  
i przyznawania nagród 

§ 5 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 
może wystąpić: 
1) rada pedagogiczna, 
2) rada rodziców, 
3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli  

i działające w szkole.  
2. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać 

konkretne i wymierne efekty osiągane przez nauczy-
ciela w okresie co najmniej ostatniego roku szkolnego. 

3. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podej-
muje dyrektor. Przyznanie nagrody musi być poprze-
dzone zasięgnięciem opinii rady pedagogicznej oraz 
zakładowej organizacji związkowej odnośnie pracy i 
osiągnięć dydaktycznych kandydata do nagrody. 

4. Wnioski o nagrodę dyrektora należy składać w sekre-
tariacie szkoły do dnia 15 września każdego roku. 

§ 6 

1. Kandydata do nagrody organu prowadzącego zgła-
sza: 
1) w przypadku nauczyciela:  

a) dyrektor placówki, 
b) pracownik Urzędu Gminy właściwy  

ds. oświaty, 
c) zakładowa organizacja związkowa, 
d) rada rodziców, 
e) rada pedagogiczna, 

2) w przypadku dyrektora: 
a) wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie od-

powiedzialny za Gminę, 
b) pracownik Urzędu Gminy właściwy ds. oświaty, 
c) rada pedagogiczna, 
d) rada rodziców, 
e) zakładowa organizacja związkowa. 

2. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać 
konkretne i wymierne efekty osiągane przez nauczy-
ciela (dyrektora) w okresie co najmniej ostatniego ro-
ku szkolnego. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w Urzędzie 
Gminy w Borowie w terminie do 15 września każdego 
roku. 

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje 
się do 14 października każdego roku. Przyznanie na-
grody musi być poprzedzone zasięgnięciem opinii ra-
dy pedagogicznej oraz zakładowej organizacji związ-
kowej odnośnie pracy i osiągnięć dydaktycznych kan-
dydata do nagrody. 

R o z d z i a ł   V 

Kryteria przyznawania nagród 
§ 7 

1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawa-
ne są za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. 

2. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycie-
lom, którzy posiadają co najmniej dobrą ocenę pracy i 
spełniają co najmniej trzy z kryteriów, o których mowa 
w ust. 4. 

3. Nagroda organu prowadzącego może być przyznana 
nauczycielom, którzy posiadają, co najmniej dobrą 
ocenę pracy i spełniają, co najmniej pięć z kryteriów, o 
których mowa w ust. 4. 

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród: 
1) dla nauczycieli: 

a) za wybitne osiągnięcia w dydaktyce i wychowa-
niu (np. laureaci olimpiad, konkursów, zawodów 
sportowych w ramach wojewódzkich igrzysk 
sportowych), 

b) za prowadzenie nauczania z dzieckiem trud-
nym, słabym i niepełnosprawnym, 

c) za opracowanie i realizację ciekawych progra-
mów nauczania i wychowania, w tym progra-
mów autorskich, 

d) za wprowadzanie twórczych i aktywizujących 
metod nauczania i oceniania, 

e) za wykonanie innych czynności, np. zajęć do-
datkowych, przygotowania uroczystości, te-
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atrzyków, opiekę nad samorządem uczniow-
skim itp., 

f) za osiąganie widocznych efektów w uspołecz-
nianiu i demokratyzacji życia w placówce 
oświatowej, 

g) za postawę i działanie kształtujące autorytet 
nauczyciela, 

h) za posiadanie publikacji z zakresu działalności 
oświatowej, a szczególności z pracy dydak-
tyczno- wychowawczej, 

i) za organizowanie udziału rodziców w życiu 
szkoły, 

j) za organizowanie różnorodnych form współ-
działania szkoły z innymi instytucjami, np. poli-
cja, poradnia psychologiczno-pedago-giczna, 
organizacjami społecznymi, 

k) za organizowanie pomocy i opieki uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub 
materialnej, 

2) dla dyrektora  spełnienie warunków jak dla na-
uczycieli, a ponadto: 
a) osiąganie bardzo dobrych wyników w zarzą-

dzaniu z uwzględnieniem realizacji uchwał Ra-
dy Gminy Borów, 

b) prowadzenie na bardzo wysokim poziomie swo-
jej placówki i osiąganie wybitnych wyników w 
dydaktyce i wychowaniu, 

c) stosowanie partnerskiego stylu zarządzania, 
wprowadzanie nowatorskich zmian organiza-

cyjnych służących społeczności placówki 
oświatowej, 

d) dbanie o mienie szkoły i polepszanie bazy dy-
daktycznej, 

e) angażowanie się w remonty i inwestycje reali-
zowane w szkole, 

f) prawidłowe realizowanie budżetu szkoły, 
g) prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicz-

nego, 
h) prawidłowe organizowanie doskonalenia na-

uczycieli, 
i) promowanie szkoły na zewnątrz. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów. 

§ 9 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
TADEUSZ MASOŁA
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