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UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  

z dnia 22 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/2006 Razy Powiacu Ołe nicXieVo 
z znia 24 Xwiecnia 2006 r. w sprawie uscałenia reVułaminu oXre łająceVo 
wysoXo ć oraz warunXi przyznawania i wypłacania nieXcórych sXłazniXów 
wynaVrozzenia oraz zozacXu mieszXanioweVo zła nauczyciełi zacruznionym 
w szXołach i płacówXach o wiacowych prowazzonych przez powiac ołe nicXi
                                              na roX 2006 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze 
zm.), art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) 
Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr XXXVI/259/2006 w ten spo-
sób, Se: 
1) §12 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wynagro-

dzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa 
przydzielonego nauczycielowi, ustala się dzieląc 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z do-
datkiem za warunki pracy (jeSeli praca w godzinach 
doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warun-
kach), przez miesięczną liczbę godzin obowiązko-
wego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuk-
czych.” 

2) §13 otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Przy rozliczaniu godzin ponadwymiarowych ty-

godniach, w których przypadają dni ustawowo 
wolne od pracy oraz dni wolne wynikające  
z organizacji roku szkolnego, określonej przez 
MEN, obowiązkowy tygodniowy wymiar go-
dzin zajęć danego nauczyciela pomniejsza się  
o 1/5 tego wymiaru za kaSdy wolny dziek lub 
o 1/4 – gdy dla nauczyciela ustalono cztero-
dniowy tydziek pracy. Liczbę godzin ponad-
wymiarowych w takim tygodniu stanowi róS-
nica pomiędzy liczbą godzin faktycznie zreali-
zowanych, a pomniejszonym obowiązkowym 
tygodniowym wymiarem godzin.  

 2. Do obliczenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe przyjmuje się wszystkie godzi-
ny zrealizowane ponad wymiar, ustalone zgod-
nie z ust. 1, jednakSe liczba godzin ponadwy-
miarowych przyjęta za podstawę obliczenia 
wynagrodzenia moSe być co najwySej równa 
liczbie godzin ponadwymiarowych przydzielo-
nych nauczycielowi w arkuszu organizacyj-
nym.” 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-1/376/06 z dnia 20 lipca 2006 r. 
stwierdzono niewaSność § 1 pkt 2). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Oleśnickiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Sycie po upływie 14 dni od daty 
głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia  
2006 r. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RADD POWIATU 

 
MARIAN HORBACZ 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W LEGNICY 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uscałenia reVułaminu przyznawania i przeXa-
zywania scypenziów na wyrównywanie szans ezuXacyjnych zła uczniów 
szXół ponazVimnazjałnych z Powiacu LeVnicXieVo na roX szXołny 2005/2006 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXXVII/179/2006 z dnia 28 marca 
2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania 
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Legnickiego na rok szkolny 2005/2006  
(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 95,  
poz. 1628) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 2 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: 

„4. przyjmuje się takSe gotówkową formę przeka-
zywania stypendiów, po przedłoSeniu zaświadcze-
nia o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych”, 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 9. Uczek traci prawo do otrzymania stypendium 

w następujących przypadkach: 
1) w przypadku skreślenia z listy uczniów, 
2) w przypadku zaniedbania obowiązku nauki pole-

gającego na nieusprawiedliwionej nieobecności 
na zajęciach edukacyjnych w wymiarze przekra-
czającym 38 godzin miesięcznie.”. 

§ 2 

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Legnickiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Sycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 
2005 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w Sycie 
od 1 stycznia 2006 r. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-1/377/06 z dnia 20 lipca 2006 r. 
stwierdzono niewaSność § 3). 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RADD POWIATU 

 
ANDRZEJ ROKITNICKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRDE 

z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie ucworzenia Scraży MiejsXiej w Kamiennej Górze 

 Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 ust. 1, 2 i 3 
i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straSach gminnych 
(Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2004 r. (Nr spr. E-II-
076-35/JK/04) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej w 
Kamiennej Górze o nazwie „StraS Miejska w Kamien-
nej Górze” zwaną dalej „StraSą”, mającą za zadanie 
ochronę porządku publicznego na terenie miasta Ka-
mienna Góra. 

§ 2 

StraS jest jednostką budSetową Gminy Miejskiej w 
Kamiennej Górze oraz zarządza wydzielonym do jej 
wyłącznej dyspozycji majątkiem gminnym. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kamienna Góra. 

§ 4 

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

PRZEWODNIZZWZD RADD 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRDE 

z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie nazania ReVułaminu Scraży MiejsXiej w Kamiennej Górze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i 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.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o straSach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) 
Rada Miasta w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje Regulamin StraSy Miejskiej w Kamiennej Górze, 
zwany dalej „Regulaminem”, o następującej treści: 

 
REGULAMIN STRAUY MIEJSKIEJ  

W KAMIENNEJ GÓRDE 
 

R o z d z i a ł   I 

Poscanowienia OVółne 

§ 1 

Regulamin określa strukturę organizacyjną StraSy Miej-
skiej w Kamiennej Górze oraz zasady jej funkcjonowa-
nia. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
– „StraSy” – naleSy przez to rozumieć StraS Miejską 

w Kamiennej Górze, 
– „Komendancie” – naleSy przez to rozumieć Komen-

danta StraSy Miejskiej w Kamiennej Górze, 
– „Burmistrzu” – naleSy przez to rozumieć Burmistrza 

Miasta Kamiennej Góry, 
– „ustawie” – naleSy przez to rozumieć ustawę z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o straSach gminnych (Dz. U.  
Nr 123, poz. 779 ze zm.). 

§ 3 

StraS jest samorządową, umundurowaną formacją 
utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Kamiennej Górze 
nr XLV/A/317/06 z dnia 14 czerwca 2006 r.  
o statusie jednostki budSetowej. 

§ 4 

1. Terenem działania oraz siedzibą StraSy jest miasto 
Kamienna Góra. 

2. StraS uSywa pieczęci podłuSnej z jej nazwą w peł-
nym brzmieniu oraz adresem siedziby. 

R o z d z i a ł   II 

OrVanizacja i zazania Scraży 

§ 5 

StraS jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej  
w Kamiennej Górze. 

§ 6 

1. Strukturę organizacyjną StraSy tworzą: 
– Komendant 
– StraSnicy 

2. StraSą kieruje Komendant, który jest przełoSonym  
w stosunku do StraSników StraSy Miejskiej, a takSe 
innych pracowników tej gminnej jednostki organi-
zacyjnej. 

3. Komendant działa jednoosobowo i reprezentuje 
StraS na zewnątrz. 

§ 7 

Szczegółowy zakres zadak StraSy określa ustawa oraz 
inne obowiązujące przepisy. 

§ 8 

1. Do zadak Komendanta naleSy w szczególności: 
– organizowanie i kierowanie pracą StraSy, 
– nadzór nad prawidłowym, rzetelnym i termino-

wym wykonywaniem zadak przez pracowników 
StraSy, 

– podejmowanie czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy wobec pracowników StraSy, 

– przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 
w zakresie działania StraSy, 

– współdziałanie z organami policji oraz innymi in-
stytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie po-
rządku w mieście, 

– współdziałanie z innymi organizacjami i instytu-
cjami w zakresie realizacji ustawowych zadak 
StraSy, 

– informowanie Rady Miejskiej w Kamiennej Górze 
oraz Burmistrza o stanie wykonywanych zadak 
oraz istniejących potrzebach w zakresie funkcjo-
nowania StraSy, 

– kierowanie gospodarką finansową w granicach 
określonych uchwałą budSetową oraz planem fi-
nansowym i innymi obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami, 

– wykonywanie innych zadak zastrzeSonych od-
rębnymi przepisami do właściwości kierownika 
zakładu pracy. 

§ 9 

Do podstawowych obowiązków straSników StraSy 
naleSy w szczególności: 
– sumienne, rzetelne i terminowe wykonywanie po-

wierzonych zadak słuSbowych oraz polecek przeło-
Sonych, 

– stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
– uSytkowanie przedmiotów umundurowania zgodnie 

z ich przeznaczeniem oraz w sposób nienaruszający 
godności munduru, 

– Syczliwy i profesjonalny stosunek do interesantów 
oraz przełoSonych. 
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R o z d z i a ł   III 

GospozarXa finansowa Scraży 

§ 10 

Podstawą gospodarki finansowej StraSy jako gminnej 
jednostki budSetowej jest roczny plan finansowy za-
twierdzony przez Radę Gminy Miejskiej w Kamiennej 
Górze. 

§ 11 

StraS zarządza wydzielonym do jej wyłącznej dyspozy-
cji majątkiem gminnym. 

R o z d z i a ł   IV 

Poscanowienia Xońcowe 

§ 12 

Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są  
w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kamiennej Góry. 

§ 3 

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

PRZEWODNIZZWZD RADD 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2447 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRDE 

z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/A/290/06 Razy MiejsXiej w Kamiennej 
Górze z znia 15 łuceVo 2006 r. w sprawie uchwałenia reVułaminu zoscar-
   czania wozy i ozprowazzania  cieXów na cerenie miasca Kamienna Góra 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), w związku z art. 19 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze 
zmianami) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza następujące zmiany do uchwalonego regu-
laminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie miasta Kamienna Góra: 
1. Skreśla się § 2, § 7 ust. 3, § 8 ust. 4, § 26 ust. 2 

oraz § 38 regulaminu. 
2. Skreśla się § 4 regulaminu w dotychczasowym 

brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o nastę-
pującej treści: „Poziom świadczonych usług przez 
Przedsiębiorstwo w zakresie ilości, jakości oraz cią-
głości dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz pozwolenia wodnoprawne wydane na 
podstawie odrębnych przepisów”. 

3. Skreśla się § 8 ust. 3 regulaminu w zakresie uSyte-
go sformułowania „... oraz za wypowiedzeniem 
przez kaSdą ze stron z zachowaniem okresu prze-
widzianego w umowie". 

4. Skreśla się § 15 ust. 1, 2 i 3 regulaminu oraz w ich 
miejsce wprowadza się § 15 ust. 1 w następują-
cym brzmieniu: „Przyłączenie nieruchomości do 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się 
na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie jego 
warunków zwanych dalej „warunkami przyłącze-
nia” złoSony przez osobę ubiegającą się o przyłą-
czenie”. 

5. Skreśla się § 15 ust. 4 regulaminu w dotychcza-
sowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie  
o następującej treści: „Wniosek, o którym mowa  
w ust. 1 powinien w szczególności zawierać: 
a. dane dotyczące wnioskodawcy 
b. adres podłączanej nieruchomości 
c. rodzaj podłączenia 
d. ilość zapotrzebowanej wody i cele, na jakie ma 

być przeznaczona oraz ilość i rodzaj odprowa-
dzanych ścieków 

e. datę i podpis wnioskodawcy". 
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6. Skreśla się § 22 ust. 2, 3 i 4 regulaminu, a w ich 
miejsce wprowadza się ust. 2 o następującej treści: 
„W zakresie odbioru ścieków miejsce ich wydania 
określa umowa oraz ustalone warunki przyłącze-
nia”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kamienna Góra. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Sycie po upływie 14 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD RADD 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI 

 
 
 
 
 

2448 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRDE 

z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie wyrażenia zVozy na uzziełenie bonifiXacy oz jeznorazowej opłacy 
z cycułu przeXszcałcenia prawa użycXowania wieczysceVo przysłuVująceVo 
osobom fizycznym w prawo własno ci nieruchomo ci scanowiących wła-
sno ć Gminy MiejsXiej Kamienna Góra, zabuzowanych łub przeznaczonych 
                           poz zabuzowę na cełe mieszXaniowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, 
poz. 1591), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu 
prawa uSytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 
Nr 175, poz. 1459), w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

WyraSa zgodę na udzielenie bonifikaty od jednorazo-
wej opłaty z tytułu przekształcenia prawa uSytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym  
w prawo własności nieruchomości, stanowiących wła-
sność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zabudowanych 
na cele mieszkaniowe na zasadach określonych w § 2, 
z zastrzeSeniem § 3 uchwały. 

§ 2 

1. Bonifikaty, o których mowa w § 1, udzielane są  
w następujących wysokościach: 
1) 70% – do 20 lat uSytkowania wieczystego. 

włącznie. 
2) 90% – powySej 20 lat uSytkowania wieczystego 

2. Zzas trwania prawa uSytkowania wieczystego li-
czony jest od dnia jego ustanowienia do dnia złoSe-
nia wniosku o przekształcenie prawa uSytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 3 

WyraSa zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od jedno-
razowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa uSytko-
wania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, które są zabu-
dowane lub przeznaczone pod zabudowę na cele 

mieszkaniowe, gdy przekształcenie następuje na rzecz 
uSytkowników wieczystych lub ich następców praw-
nych, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres 
uSytkowania wieczystego, zgodnie z obowiązującymi 
wówczas przepisami prawa. 

§ 4 

WyraSa się zgodę na odstąpienie od Sądania zwrotu 
bonifikaty, o których mowa w § 1–3, w następują-
cych sytuacjach: 
1) zbycie nieruchomości nastąpiło na rzecz Gminy 

Miejskiej Kamienna Góra, 
2) zamiany nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kamienna Góra. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Sycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolno-
śląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD RADD 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI
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2449 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRDEGOMIU 

z dnia 20 czerwca 2006 r. 

w sprawie przeprowazzenia Xonsułcacji z mieszXańcami sołeccw Gminy 
ScrzeVom projeXców scacuców sołeccw 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje z mieszkakcami sołectw: 
Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Górny, Godzie-
szówek, Graniczna, Granica, Grochotów, Jaroszów, 
Kostrza, Międzyrzecze, Morawa, Modlęcin, Olszany, 
Rogoźnica, Rusko, Strzegom, Stanowice, Stawiska, 
SkarSyce, Tomkowie, Wieśnica, welazów, wółkiewka  
w sprawie projektów statutów. 

§ 2 

1. Konsultacje z mieszkakcami poszczególnych so-
łectw przeprowadza się poprzez umoSliwienie zgło-
szenia uwag do projektów statutów, wyłoSonych 
na okres 30 dni w Referacie Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

2. Sołtysi otrzymują projekty statutów w celu udo-
stępnienia ich mieszkakcom i zgłoszenia ewentual-
nych uwag i propozycji. 

§ 3 

O terminie i miejscu wyłoSenia projektów, o których 
mowa w § 2, zawiadamia się obwieszczeniem pisem-
nym w miejscu zwyczajowo przyjętym właściwego 
sołectwa. 

§ 4 

1. Uwagi do projektu statutu wnoszone są na piśmie  
i podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza. 

2. Burmistrz przedłoSy Radzie Miejskiej propozycje 
zmian w projektach statutów z opinią co do zgło-
szonych uwag. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strze-
gomia. 

§ 6 

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

PRZEWODNIZZWZD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SITARZ 

 
 

2450 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRDEGOMIU 

z dnia 20 czerwca 2006 r. 

w sprawie oXre łenia crybu uzziełania i rozłiczenia zocacji zła szXół  
pubłicznych prowazzonych przez osoby fizyczne i prawne inne  

niż jeznoscXi samorzązu cerycoriałneVo 

 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.), 
art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzego-
miu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne 
i prawne inne niS jednostki samorządu terytorialne-
go otrzymują na kaSdego ucznia dotację pod wa-
runkiem, Se podmiot prowadzący szkołę poda orga-
nowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną 
liczbę uczniów, nie później niS do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Dotacja udzielana jest na okres roku budSetowego. 

§ 2 

1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzą-
cego szkołę. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać: 
1) oznaczenie wnioskodawcy, datę i numer wpisu 

do ewidencji szkół publicznych, 
2) planowaną liczbę uczniów. Pod pojęciem „pla-

nowana liczba dzieci” naleSy rozumieć ilość 
uczniów zapisanych do szkoły, 
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3) zobowiązanie do informowania organu dotujące-
go o kaSdorazowych zmianach zachodzących  
w liczbie uczniów, 

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który 
ma być przekazana dotacja. 

§ 3 

1. Wniosek, o którym mowa w § 2, naleSy składać do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budSe-
towy. 

2. Wielkość dotacji ustala Rada Miejska w Strzegomiu 
w uchwale budSetowej na dany rok. 

3. Zmiany w ciągu roku w planach wydatków bieSą-
cych ponoszonych w szkołach publicznych skutkują 
zmianami w wysokości dotacji dla szkół nieprowa-
dzonych przez gminę. 

4. O kwotach planowanych dotacji z budSetu gminy 
Burmistrz Strzegomia zawiadamia podmiot prowa-
dzący szkołę publiczną w terminie 21 dni od daty 
uchwalenia budSetu przez Radę Miejską w Strze-
gomiu. 

5. Do czasu uchwalenia budSetu przez Radę Miejską 
w Strzegomiu, jednak nie dłuSej niS do dnia  
31 marca roku budSetowego, podstawą udzielenia 
dotacji jest projekt uchwały budSetowej przedsta-
wiony Radzie Miejskiej przez Burmistrza Strzego-
mia. 

§ 4 

1. Dotacja przekazywana będzie na rachunek wskaza-
ny przez podmiot prowadzący szkołę. 

2. Uruchomienie pierwszej raty dotacji nastąpi w for-
mie przelewu środków z rachunku bieSącego bu-
dSetu gminy na rachunek wskazany przez podmiot 
prowadzący szkołę, po przedłoSeniu wniosku o do-
tację. 

3. Warunkiem przekazania kolejnych rat będzie złoSe-
nie Burmistrzowi Strzegomia przez podmiot prowa-
dzący szkołę rozliczenia z otrzymanych dotacji za 
miesiąc poprzedni w terminie do 5 dni po upływie 
kaSdego miesiąca według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Brak rozliczenia za miesiąc poprzedni w wymagal-
nym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty do-
tacji na kolejny miesiąc. 

§ 5 

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli 
danych ujętych we wniosku i w rozliczeniu oraz Są-
dania informacji i dokumentów niezbędnych do 
oceny prawidłowości wykorzystania dotacji. 

2. W razie stwierdzenia, Se przedstawione informacje 
nie odpowiadają stanowi faktycznemu, Burmistrz 
Strzegomia moSe wstrzymać wypłacenie dotacji. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przekaza-
nia kwoty dotacji w części nienaleSnej podlega na-
tychmiast zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, liczony-
mi od dnia przekazania środków z rachunku gminy 
do dnia ich całkowitego zwrotu. 

§ 6 

1. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za 
okres roczny Burmistrz Strzegomia dokona w ter-
minie do dnia 15 lutego roku następnego w oparciu 
o faktyczne wydatki bieSące poniesione przez szko-
łę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały i przekaSe dokonane rozliczenie 
do dnia 31 marca podmiotowi prowadzącemu szko-
łę publiczną. 

2. Zwiększenia lub zmniejszenia kwot dotacji dla szko-
ły publicznej wynikających z ostatecznego rozlicze-
nia dokonuje Rada Miejska w Strzegomiu na wnio-
sek Burmistrza Strzegomia. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strze-
gomia. 

§ 8 

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

PRZEWODNIZZWZD 
RADD MIEJSKIERJ 

 
STANISŁAW SITARZ 
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DałączniX nr 1 zo uchwały Razy MiejsXiej 
w ScrzeVomiu z znia 20 czerwca 2006 r. 
(poz. 2450) 
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DałączniX nr 2 zo uchwały Razy MiejsXiej 
w ScrzeVomiu z znia 20 czerwca 2006 r. 
(poz. 2450) 
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2451 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uscałenia na 2006 roX reVułaminów oXre ła-
jących nieXcóre zasazy wynaVrazzania nauczyciełi zacruznionych 
w płacówXach o wiacowych, zła Xcórych Gmina MiejsXa Lubin jesc orVanem 
                                              prowazzącym 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, 
Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, 
poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, 
poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 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; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, 
z 2006 r. Nr 43, poz. 293), uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr LXXI/318/05 Rady Miejskiej w Lubinie  
z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia na 
2006 rok regulaminów określających niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placów-
kach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin 
jest organem prowadzącym, wprowadza się następu-
jące zmiany: w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
„1) wychowawstwo w oddziale przedszkolnym  

w wysokości 2% do 10%, 
 2) wychowawstwo klasy:  

– w szkole podstawowej w wysokości 3% do 
10%, 

– w gimnazjum w wysokości 4% do 10%”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Mia-
sta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Sycie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą od 1 września 2006 roku. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

2452 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRDELINA 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie szczeVółowych zasaz i crybu umarzania, ozraczania i rozXłazania 
na racy nałeżno ci pieniężnych Gminy Scrzełin oraz jej jeznosceX orVanizacyj-
nych, zo Xcórych nie scosuje się przepisów uscawy – Orzynacja pozacXowa, 
            oraz wsXazania orVanów łub osób zo ceVo uprawnionych 

 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 późniejszymi 
zmianami) i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmiana-
mi) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, od-
raczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płat-
ności na rzecz Gminy Strzelin i jej jednostek organiza-
cyjnych z tytułu naleSności pienięSnych, w tym cywil-
noprawnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja po-
datkowa, zwanych dalej „naleSnościami” wobec osób 
fizycznych, osób prawnych, a takSe jednostek organi-
zacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej „dłuSnikami”. 

§ 2 

1. NaleSność moSe być umorzona w całości lub  
w części, jeSeli: 
1) naleSności nie ściągnięto w toku zakokczonego 

postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 
2) nie moSna ustalić dłuSnika lub dłuSnik zmarł, nie 

pozostawiając spadkobierców, 
3) ściągnięcie wierzytelności zagraSa egzystencji 

dłuSnika, 
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Se w po-

stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wySszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
naleSności lub postępowanie egzekucyjne okaza-
ło się nieskuteczne. 

2. Umorzenie naleSności w przypadkach określonych 
w ust. 1 pkt 3 moSe nastąpić na wniosek dłuSnika, 
a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 
– równieS z inicjatywy wierzyciela. 

3. Decyzja o umorzeniu naleSności musi być poprze-
dzona postępowaniem wyjaśniającym, które wyka-
Se przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wy-
mienionych w ust. 1. 

4. JeSeli umorzenie dotyczy części naleSności, w de-
cyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty po-
zostałej naleSności. 

5. Umorzenie naleSności, za które odpowiada solidar-
nie więcej niS jeden dłuSnik, moSe nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie w ust. 1 za-
chodzą co do wszystkich dłuSników. 

§ 3 

1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest: 
1) kierownik gminnej jednostki organizacyjnej – je-

Seli kwota naleSności nie przekracza kwoty  
5.000 zł, 

2) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin – jeSeli kwota 
naleSności wynosi od 5.000 zł – 10.000 zł, 

3) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, po zasięgnię-
ciu opinii Komisji BudSetu i Rozwoju Gospo-
darczego Gminy – jeSeli kwota naleSności wy-
nosi od 10.000 zł – 100.000 zł, 

4) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, po uzyskaniu 
opinii Rady Miejskiej Strzelina, jeSeli kwota na-
leSności przekracza 100.000 zł. 

2. Przez kwotę naleSności, o której mowa w ust. 1, 
rozumie się naleSność główną wraz z odsetkami 
ustawowymi, a w przypadku zastrzeSenia odsetek 
umownych naleSność główną wraz z odsetkami 
umownymi – ustalane na dziek wydania decyzji. 

§ 4 

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi lub gospodarczymi Gminy, kierownicy gmin-
nych jednostek organizacyjnych lub Burmistrz Mia-
sta i Gminy działając na zasadach określonych  

w § 3,na wniosek dłuSnika, mogą jednorazowo od-
roczyć termin zapłaty całości lub części naleSności 
lub rozłoSyć płatność całości lub części naleSności 
na raty na okres nie dłuSszy niS 12 miesięcy, licząc 
od dnia złoSenia wniosku. Do wniosku naleSy dołą-
czyć dokumenty potwierdzające sytuację ekono-
miczną wnioskodawcy. 

2. Od naleSności głównej o charakterze administracyj-
nym, której termin zapłaty odroczono lub które roz-
łoSono na raty, pobiera się 50% naleSnych odsetek 
ustawowych za zwłokę, liczonych za okres od dnia 
złoSenia wniosku do dnia zastosowania ulgi. 

3. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cy-
wilnoprawnych, których termin zapłaty odroczono 
lub których spłatę rozłoSono na raty, pobiera się za 
zwłokę 50% zastrzeSonych w umowie odsetek 
umownych, a w przypadku braku ich zastrzeSenia 
50% odsetek ustawowych liczonych od dnia złoSe-
nia wniosku do dnia zastosowania ulgi. 

4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odro-
czenia lub rozłoSenia na raty, odsetki liczone są w 
pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg 
naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od 
dnia złoSenia wniosku do dnia doręczenia decyzji 
administracyjnej. 

5. JeSeli dłuSnik nie spłaci w terminie albo w pełnej 
wysokości naleSności, której termin płatności odro-
czono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalo-
nych rat, naleSność pozostała do zapłaty staje się 
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami usta-
wowymi lub umownymi. 

§ 5 

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie naleSności 
przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
Nr 123, poz. 1291). 

§ 6 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do 
informowania Rady Miejskiej Strzelina o podjętych  
w okresach kwartalnych rozstrzygnięciach w zakresie 
stosowania ulg określonych w niniejszej uchwale w 
terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po 
zakokczeniu kwartału.  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 8 

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Strzelinie  
nr XXVII/307/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania 
wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Strze-
lin, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych 
naleSności oraz wskazania organów do tego upraw-
nionych. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w Sycie z upływem 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WIZEPRZEWODNIZZWZD 
RADD MIEJSKIEJ 

ZDZISŁAW RATAJ
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2453 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie oXre łenia cyVoznioweVo obowiązXoweVo wymiaru Vozzin zajęć 
nauczyciełi reałizujących w ramach scosunXu pracy obowiązXi oXre łone  

zła scanowisX w różnym cyVozniowym wymiarze Vozzin 

 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 z później-
szymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasadę proporcjonalności przy przeliczeniu 
na części etatów tygodniowych obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach sto-
sunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róS-
nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
według wzoru: 

W = (A1 + A2) : :(A1 +: B1) + (A2 +: B2)] 

gdzie: 

A1, A2 – oznacza ilość godzin poszczególnych stano-
wisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji 
szkoły, 

B1, B2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, opiekukczych, wycho-
wawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 
ust. 7 pkt 3. 

§ 2 

Wymiar, o którym mowa w § 1, przyjmuje się w peł-
nych godzinach tak, Se godzinę do 0,5 pomija się,  
a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Sycie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD RADD 
 

ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK 

 
 
 
 

2454 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSDYNIE 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie szczeVółowych zasaz i crybu umarzania, ozraczania i rozXłazania 
na racy nałeżno ci pieniężnych na rzecz Gminy Ołszyna oraz jej jeznosceX 
orVanizacyjnych, zo Xcórych nie scosuje się przepisów uscawy Orzynacja 
           pozacXowa, oraz wsXazania orVanów zo ceVo uprawnionych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Olszynie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, od-
raczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płat-
ności na rzecz Gminy Olszyna i jej jednostek organiza-
cyjnych z tytułu naleSności pienięSnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, 
zwanych dalej „naleSnościami” przypadających od 
osób fizycznych, osób prawnych, a takSe jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości praw-
nej, zwanych dalej „dłuSnikami”. 

§ 2 

1. NaleSność moSe być umorzona w całości lub  
w części, jeSeli: 
1) naleSności nie ściągnięto w toku zakokczonego 

postępowania likwidacyjnego lub upadłościowe-
go, 
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2) nie moSna ustalić dłuSnika lub dłuSnik, zmarł nie 
pozostawiając spadkobierców, 

3) ściągnięcie naleSności zagraSa egzystencji dłuS-
nika, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Se w po-
stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wySszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
naleSności, 

5) przemawiają za tym uzasadnione względy spo-
łeczne i gospodarcze. 

2. Umorzenie naleSności w przypadkach określonych 
w ust. 1 pkt 3 moSe nastąpić na wniosek dłuSnika, 
a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 
równieS z inicjatywy wierzyciela. 

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu naleSności 
musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniają-
cym, które wykaSe przynajmniej jedną z przesłanek 
umorzenia wymienionych w ust. 1. 

4. JeSeli umorzenie dotyczy części naleSności, w de-
cyzji umorzeniowej lub porozumieniu oznacza się 
termin zapłaty pozostałej części naleSności. W razie 
niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa 
podlega uchyleniu. 

5. Umorzenie naleSności, za którą odpowiada solidar-
nie więcej niS jeden dłuSnik, moSe nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione 
w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłuSników. 

§ 3 

1. Do umarzania naleSności uprawnieni są: 
1) kierownicy jednostek organizacyjnych i nadzo-

rowanych do kwoty 500 zł, 
2) Burmistrz Olszyny, jeSeli kwota naleSności wy-

nosi powySej 500 zł i nie przekracza jednorazo-
wo 5.000 zł, 

3) Burmistrz Olszyny, po zaciągnięciu opinii Komisji 
BudSetowej Rady, jeSeli kwota naleSności wyno-
si powySej 5.000 zł. 

2. Przez kwotę naleSności, o której mowa w ust. 1, 
rozumie się naleSność główną wraz z odsetkami 
ustawowymi – ustalane na dziek wydania decyzji 
lub zawarcia porozumienia. 

3. Kwoty naleSności tego samego dłuSnika wynikające 
z róSnych tytułów nie ulegają kumulacji. 

§ 4 

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi lub gospodarczymi osoby wymienione w § 3 
na wniosek dłuSnika mogą jednorazowo odraczać 
terminy zapłaty całości lub części naleSności lub 
rozłoSyć płatność całości lub części naleSności na 
raty na okres nie dłuSszy niS 12 miesięcy, licząc od 
dnia złoSenia wniosku. Do wniosku naleSy dołączyć 
dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną 
wnioskodawcy. 

2. Od naleSności głównej o charakterze administracyj-
nym, której termin zapłaty odroczono lub które roz-
łoSono na raty, pobiera się 50% naleSnych odsetek 
ustawowych za zwłokę, liczonych za okres od dnia 
złoSenia wniosku do dnia zastosowania ulgi. 

3. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cy-
wilnoprawnych, których termin zapłaty odroczono 
lub których spłatę rozłoSono na raty, pobiera się za 
zwłokę 50% odsetek ustawowych liczonych od 
dnia złoSenia wniosku do dnia zastosowania ulgi. 

4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odro-
czenia lub rozłoSenia na raty, odsetki liczone są  
w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg 
naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od 
dnia złoSenia wniosku do dnia doręczenia dłuSniko-
wi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozu-
mienia. 

5. JeSeli dłuSnik nie spłaci w terminie albo w pełnej 
wysokości naleSności, której termin płatności odro-
czono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalo-
nych rat, naleSność pozostała do zapłaty staje się 
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami usta-
wowymi. 

§ 5 

Umarzanie naleSności, a takSe udzielanie ulg w ich 
spłacaniu, o których mowa w § 4, następuje: 
1) w odniesieniu do naleSności o charakterze admini-

stracyjnym w drodze decyzji administracyjnej, 
2) w odniesieniu do naleSności wynikających ze sto-

sunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia, 
3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2  

w drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

§ 6 

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie naleSności 
przez przedsiębiorców stosuje się odpowiednio przepi-
sy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej  
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

§ 7 

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organiza-
cyjnych do przedłoSenia pisemnej informacji Burmi-
strzowi Olszyny w zakresie podjętych decyzji  
o wielkościach naleSności umorzonych, odroczo-
nych i rozłoSonych na raty w terminie do dnia  
31 marca kaSdego roku budSetowego. 

2. Burmistrz Olszyny przedstawia Radzie Miejskiej 
informację o podjętych decyzjach umorzenia naleS-
ności w poszczególnych jednostkach organizacyj-
nych w sprawozdaniu z działalności Burmistrza do 
dnia 30 kwietnia kaSdego roku budSetowego. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr VII/56/2002 Rady Gminy  
w Olszynie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie 
zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek or-
ganizacyjnych gminy z tytułu naleSności pienięSnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy-
Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaca-
niu tych naleSności oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszy-
ny. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w Sycie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD RADD 
 

JAN WRÓBLEWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLJSKI 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie uscałenia Vórnych scaweX opłac ponoszonych przez wła ciciełi 
nieruchomo ci za usłuVi w zaXresie pozbywania się zebranych na cerenie 
       nieruchomo ci ozpazów Xomunałnych oraz nieczysco ci cieXłych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) 
Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: 
1) odbioru odpadów komunalnych z terenu nieru-

chomości w granicach gminy Lwówek Śląski  
w wysokości – 31 zł netto/m3, 

2) opróSniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomo-
ści w granicach gminy Lwówek Śląski w wyso-
kości – 16 zł netto/m3. 

§ 2 

Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w 
§ 1 pkt 1 w maksymalnej wysokości 21 zł netto/m3, 
jeSeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny. 

§ 3 

Do cen podanych w § 1 i § 2 zostaje doliczony poda-
tek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 
ze zmianami). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Sycie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, a z tym dniem traci moc uchwała  
nr XXXV/274/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w spra-
wie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie  
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz sta-
wek opłat w przypadku zastępczego usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD RADD 
 

EUGENIUSZ ŚCIGAN
 
 

2456 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KJTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 11 lipca 2006 r. 

w sprawie nazania nazwy ułicy w MoXronosie Dołnym 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. 
Dz. U. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę powstałej ulicy w Mokronosie 
Dolnym: uł. Małinowa 

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust. 1 ozna-
czone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy w Kątach Wrocławskich. 

§ 3 

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

PRZEWODNIZZWZD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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DałączniX nr 1 zo uchwały Razy MiejsXiej 
w Kącach WrocławsXich z znia 11 łipca 
2006 r. (poz. 2456) 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmian w pozziałe Gminy Oława na scałe obwozy Vłosowania 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 i 2a i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (tekst jednolity Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z 2003 roku z póS-
niejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 

W podziale Gminy Oława na stałe obwody głosowania 
dokonanym uchwałą Rady Gminy Oława nr XXXVI/ 
/385/2002 z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmian w 
podziale na stałe obwody głosowania na terenie Gminy 
Oława zmienionym uchwałą Rady Gminy nr VI/66/ 
/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian 
w podziale gminy na stałe obwody głosowania wpro-
wadza się następujące zmiany:  
1. w obwodzie nr 3 skreśla się wieś Lizawce, 
2. w obwodzie nr 2 dopisuje się wieś Lizawce. 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 sta-
nowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Sycie z dniem podjęcia i podlega 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 
 
 

PRZEWODNIZZAZD 
RADD GMIND 

 
RYSZARD WOJCIECHOWSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DałączniX zo uchwały Razy Gminy 
Oława z znia 27 czerwca 2006 r. 
(poz. 2457) 

 
 

WYKAD 
STASDZŁ OBWODWW GSOSOWANIA 

W  GMINIE  OŁAWA 
 

 

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania 
1 Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik 
2 Marcinkowice, Siedlce, Zakrzów, Stanowice, Jankowice, 

Lizawice 
3 Sobocisko, Miłonów, Zabardowice 
4 Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Drzemlikowice, 

Jakubowice, Godzinowice 
5 Osiek, Niemil, ZhwaliboSyce, Jankowice Małe, Owczary, 

Oleśnica Mała 
6 Ścinawa , Ścinawa Polska 
7 Gać, Psary, Maszków, Godzikowice 
8 Gaj Oławski , Marszowice, Jaczkowice 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmian w pozziałe Gminy Oława na oXręVi wyborcze, uscałenia ich 
Vranic i numerów oraz łiczby raznych Razy Gminy Oława 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy uchwala: 

 
 

§ 1 

W podziale Gminy Oława na okręgi wyborcze ustalo-
nym uchwałą Rady Gminy Oława nr XXXVI/384/2002 
z dnia 18 lipca 2002 roku w sprawie podziału Gminy 
Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nu-
merów oraz liczby radnych Rady Gminy Oława posta-
nawia wprowadzić następujące zmiany:  
1. w § 1 wymienionej uchwały – wyrazy „12 okrę-

gów” zastępuje się wyrazami „11 okręgów”, 
2. w tabeli określającej nr okręgu, granice okręgu  

i liczbę mandatów w okręgu wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
a) w okręgu nr 1 w rubryce „granice okręgu  doda-

je się wyrazy „Janików, Stary Otok i Stary Gór-
nik”, a w rubryce liczba mandatów wyraz „2” 
zastępuje się wyrazem „3”, 

b) skreśla się okręg wyborczy nr 2, 
c) okręgi oznaczone dotychczas numerami od 3 do 

12 otrzymują odpowiednio numery od 2 do 11, 
d) w okręgu wyborczym nr 2 skreśla się wyraz 

„Stanowice”, a wpisuje się wyrazy „Jankowice, 
Lizawice”, 

e) w okręgu nr 3 skreśla się wyraz „Jankowice”,  
a wpisuje się wyraz „Stanowice”, 

f) w okręgu nr 4 skreśla się wyraz „Lizawice”.  

§ 2 

Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granice  
i numery oraz liczbę radnych Rady Gminy po dokona-
nych zmianach przedstawia poniSsza tabela:  
 

 
 

Nr okręgu Granice okręgu Liczba mandatów 
1 Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok 3 
2 Marcinkowice, Jankowice, Lizawice  2 
3 Siedlce, Zakrzów, Stanowice  1 
4  Zabardowice, Sobocisko, Miłonów 1 

 
5 Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice 1 
6 Godzikowice, Godzinowice 1 
7 Ścinawa, Ścinawa Polska 1 
8 Gać, Psary, Maszków 1 
9 Bolechów, Drzemlikowice, Jakubowice, Siecieborowice, 

Niwnik 
1 

10 Oleśnica Mała, Owczary 1 
11 Osiek, Niemil, Jankowice Małe, ZhwaliboSyce 2 

 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Sycie z dniem podjęcia i podlega 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego oraz podaniu do wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 

PRZEWODNIZZAZD 
RADD GMIND 

 
RYSZARD WOJCIECHOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie zmian w pozziałe Gminy Oława na oXręVi wyborcze, uscałenia ich 
               Vranic i numerów oraz łiczby raznych Razy Gminy Oława 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy uchwala: 

 
 

§ 1 

W podziale Gminy Oława na okręgi wyborcze ustalo-
nym uchwałą Rady Gminy Oława nr XXXVI/384/2002 
z dnia 18 lipca 2002 roku w sprawie podziału Gminy 
Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nu-
merów oraz liczby radnych Rady Gminy Oława posta-
nawia wprowadzić następujące zmiany: 
1. w § 1 wymienionej uchwały – wyrazy „12 okrę-

gów” zastępuje się wyrazami „11 okręgów”, 
2. w tabeli określającej nr okręgu, granice okręgu  

i liczbę mandatów w okręgu wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
a) w okręgu nr 1 w rubryce „granice okręgu” doda-

je się wyrazy „Janików, Stary Otok i Stary Gór-
nik”, a w rubryce „liczba mandatów” wyraz „2” 
zastępuje się wyrazem „3”, 

b) skreśla się okręg wyborczy nr 2, 
c) w okręgu wyborczym nr 3 skreśla się wyraz 

„Stanowice”, a wpisuje się wyrazy „Jankowice, 
Lizawice”, 

d) w okręgu wyborczym nr 4 skreśla się wyraz „ 
Jankowice”, a wpisuje się wyraz „Stanowice”, 

e) w okręgu wyborczym nr 5 skreśla się wyraz „Li-
zawice”, 

f) okręgi oznaczone dotychczas numerami od 3 do 
12 otrzymują odpowiednio numery od 2 do 11. 

§ 2 

Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granice  
i numery oraz liczbę radnych Rady Gminy po dokona-
niu zmianach przedstawia poniSsza tabela: 

 
 

NR OKRĘGU GRANIZE OKRĘGU LIZZBA MANDATWW 
1 Bystrzyca, Janików, Stary  Górnik, 

Stary  Otok 
3 

2 Marcinkowice, Jankowice, Lizawice,  2 
3 Siedlce, Zakrzów, Stanowice 1 
4 Zabardowice, Sobocisko, Miłonów 1 
5 Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice 1 
6 Godzikowice, Godzinowice 1 
7 Ścinawa, Ścinawa Polska 1 
8 Gać, Psary, Maszków 1 
9 Bolechów, Drzemlikowice, Jakubowice, Sie-

cieborowice, Niwnik 
1 

10 Oleśnica Mała, Owczary 1 
11 Osiek, Niemil, Jankowice Małe, ZhwaliboSy-

ce 
2 

 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XLIV/418/2006 Rady Gminy 
Oława z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian  
w podziale Gminy Oława na okręgi wyborcze, ustale-
nia ich granic i numerów oraz liczby radnych Rady 
Gminy Oława. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Sycie z dniem podjęcia i podlega 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RADD GMIND 

 
RYSZARD WOJCIECHOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSDOWICE 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie scacucu Urzęzu Gminy w Scoszowicach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.) Rada Gminy w Stoszowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się następujący statut Urzędowi Gminy w Sto-
szowicach. 

R o z d z i a ł  l 

Poscanowienia oVółne 

§ 2 

1. Urząd Gminy w Stoszowicach, zwany dalej Urzę-
dem, jest jednostką budSetową nieposiadającą oso-
bowości prawnej. 

2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Stoszowice.  
3. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy Stoszowice. 

R o z d z i a ł  II 

Przezmioc i zaXres zziałania 

§ 3 

1. Przedmiotem działalności Urzędu jest realizacja 
zadak Wójta Gminy Stoszowice określonych  
w obowiązujących przepisach prawa. 

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu okre-
śla regulamin organizacyjny nadany przez Wójta 
Gminy Stoszowice w drodze zarządzenia. 

R o z d z i a ł  III 

GospozarXa finansowa 

§ 4 

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się 
na zasadach określonych dla jednostek budSeto-
wych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan 
dochodów i wydatków z tytułu całokształtu działal-
ności, sporządzany na podstawie obowiązujących 
przepisów. 

§ 5 

Środki na działalność Urzędu pochodzą z budSetu gmi-
ny, a pobrane dochody jednostka odprowadza na ra-
chunek dochodów gminy. 

R o z d z i a ł  IV 

MająceX jeznoscXi 

§ 6 

Przekazuje się w zarząd na rzecz Urzędu nieruchomość 
zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym  
(o powierzchni ogólnej 538,50 m2, w tym uSytkowej 
523,20 m2 i kubaturze 2 540 m3), połoSoną w Sto-
szowicach nr 97, nr działki 187/1 o powierzchni  
500 m2, objętej KW Nr 60235, o wartości odtworze-
niowej 261 980,00 zł (wg stanu na dziek 23 lipca 
2002 roku). 

R o z d z i a ł  V 

Poscanowienia Xońcowe 

§ 7 

Urząd prowadzi dokumentację finansową, organizacyj-
ną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 8 

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane 
jedynie w trybie jego nadania. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sto-
szowice. 

§ 10 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Sycie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RADD GMIND 

 
ANDRZEJ SZWAJA 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERDYCE 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie nazania nazwy ułicom we wsi UerniXi Małe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) Rada Gminy Kobierzyce uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Ulicom w miejscowości werniki Małe oznaczonym 
numerami ewidencyjnymi gruntu: 
– działki nr 61 i 104 obręb werniki Małe – nadaje 

się nazwę – ul. Tarnopolska, 
– działki nr 144 i 143/3 obręb werniki Małe – na-

daje się nazwę – ul. Olchowa, 
– działka nr 97/8 obręb werniki Małe – nadaje się 

nazwę – ul. Klonowa, 
– działki 75 i 13 obręb werniki Małe – nadaje się 

nazwę – ul. Stanisławowska, 
– działka 140 obręb werniki Małe – nadaje się na-

zwę – ul. Brzozowa. 
2. Zmienić przebieg ulic Polnej i Racławickiej w spo-

sób następujący: 
– działki nr 103 i 67/8 obręb werniki Małe będące 

przedłuSeniem ulicy Polnej otrzymują nazwę uli-
ca Polna, 

– ulica Racławicka zostaje przedłuSona od skrzy-
Sowania z ulicą Tarnopolska do pierwszych za-

budowak we wsi Racławice Wielkie zgodnie  
z załącznikiem graficznym. 

3. Szczegółowy przebieg ulic przedstawia załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
bierzyce. 

§ 3 

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

PRZEWODNIZZWZD 
RADD GMIND 

 
JANUSZ GARGAŁA 
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DałączniX Vraficzny zo uchwały Razy 
Gminy Kobierzyce z znia 29 czerwca 
2006 r. (poz. 2461) 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERDYCE 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmian w pozziałe Gminy Kobierzyce na scałe obwozy Vłosowania 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 i 2a oraz art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wo-
jewództw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 159, poz. 1547 ze zm.; 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 
r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) Rada 
Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: 

 
 

§1 

W podziale Gminy Kobierzyce na stałe obwody głoso-
wania dokonanym uchwałą Zarządu Gminy Kobierzyce 
z dnia 11 września 1998 roku nr 297/310/98 w 
sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie 
gminy Kobierzyce a zmienionym uchwałą nr LXII/ 
/503/02 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 lipca 2002 
roku w sprawie zmian w dokonanym podziale Gminy 
Kobierzyce na stałe obwody głosowania, oraz uchwała 
Nr XLVIII/542/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
28 lipca 2005 roku w sprawie zmian w podziale Gmi-
ny Kobierzyce na stałe obwody głosowania – wpro-
wadza się następujące zmiany: 
1) w obwodzie nr 1: skreśla się: „Wysoka”, 
2) tworzy się obwód nr 10 obejmujący: „Wysoka”, 
3) w obwodzie nr 9 skreśla się: „Szczepankowice”, 
4) w obwodzie nr 7 dodaje się: „Szczepankowice”. 

 

 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania, ich 
granic i numerów z uwzględnieniem zmian określonych 
w paragrafie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
bierzyce. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Sycie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

PRZEWODIZZWZD 
RADD GMIND 

 
JANUSZ GARGAŁA 

 
 
 

DałączniX zo uchwały Razy Gminy 
Kobierzyce z znia 29 czerwca 2006 r. 
(poz. 2462) 

 
Nr obwodu gło-

sowania 
Granice obwodu głosowania 

1 2 
1 Bielany Wrocławskie  

Ślęza 
Tyniec Mały 2 
Domasław 
Księginice 
werniki Małe 
Racławice Wielkie 
Małuszów 
Biskupice Podgórne 

3 

KrzySowice 
Bąki 
Owsianka 
Królikowice 
Nowiny 

4 Kobierzyce 
5 Pustków wurawski 

wurawice 
6 Wierzbice 

Solna 
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cd. tabeli 
1 2 
7 Zieszyce 

Domianowice 
Dobkowice 
Jaszowice 
Rolantowice 
Budziszów 
Szczepankowice 

8 Tyniec nad ŚlęSą 
Pustków Wilczkowski 

9 Magnice 
Zhrzanów 
Pełczyce 
Kuklice 

10 Wysoka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2463 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERDYCE 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmian w pozziałe Vminy Kobierzyce na oXręVi wyborcze 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm., z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) Rada Gminy Kobierzyce 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W podziale gminy Kobierzyce na okręgi wyborcze, 
określonym w załączniku do uchwały nr LXII/504/02  
z dnia 9 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy 
Kobierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów 
i granic oraz liczby radnych w kaSdym okręgu wybor-
czym, wprowadza się następujące zmiany: 
1) w okręgu wyborczym nr 2 wybiera się 3 radnych, 
2) w okręgu wyborczym nr 6 dodaje się sołectwo 

Kuklice, 
3) w okręgu wyborczym nr 11 dodaje się sołectwo 

Szczepankowice, 
4) okręg wyborczy nr 13 przyjmuje nr 12. 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych okręgów wyborczych ich nu-
mery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w 
kaSdym okręgu, z uwzględnieniem zmian określonych 
w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
bierzyce. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Sycie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RADD GMIND 

 
JANUSZ GARGAŁA 
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DałączniX zo uchwały Razy Gminy  
Kobierzyce z znia 29 czerwca 2006 r. 
(poz. 2463) 

 
 

Nr okręgu  
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych w okręgu 

1. WDSOKA 1 

2. 
BIELAND WROZSAWSKIE  
ŚLĘZA 

3 

3. TDNIEZ MASD 1 

4. 
DOMASSAW  
KSIĘGINIZE 

1 

5. 

wERNIKI MASE  
RAZSAWIZE WIELKIE  
MASUSZWW  
BISKUPIZE PODGWRNE 

1 

6. 

MAGNIZE  
ZŁRZANWW  
PESZZDZE  
KUKLIZE 

1 

7. 

KRZDwOWIZE  
BWKI  
OWSIANKA  
NOWIND  
KRWLIKOWIZE 

1 

8. KOBIERZDZE 2 

9. 
PUSTKWW wURAWSKI  
wURAWIZE 

1 

10. 
WIERZBIZE  
SOLNA 

1 

11. 

ZIESZDZE  
DAMIANOWIZE  
DOBKOWIZE  
JASZOWIZE  
ROLANTOWIZE  
BUDZISZWW  
SZZZEPANKOWIZE 

1 

12 
TDNIEZ NAD ŚLĘwW  
PUSTKWW WILZZKOWSKI 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2464 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uscałenia płanu sieci szXół  
w Gminie Ruzna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 
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§ 1 

W § ust.2 uchwały nr XIII/68/03 Rady Gminy Rudna z 
dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu 
sieci szkół w Gminie Rudna skreśla się literę „c” o 
treści „Szkoła Podstawowa w Górzynie”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rudna 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Sycie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD RADD 
 

JERZY STANKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY DAGRODNO 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie crybu i Xryceriów przyznawania naVróz zła nauczyciełi za ich  
wyniXi zyzaXcyczno-wychowawcze 

 Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 91d ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2003 r. Nr 118, 
poz. 111, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 
i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) 
Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nagrody z funduszu, o którym mowa w art. 49 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 
późn. zm.), są przyznawane z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody 
mogą być przyznane w innych terminach. 

§ 2 

Nagroda moSe być przyznana nauczycielowi po prze-
pracowaniu w szkole co najmniej jednego roku. 

§ 3 

1. Środki na nagrody dla nauczycieli w ramach spe-
cjalnego funduszu nagród w wysokości 1% płano-
wanych  rozXów na wynaVrozzenia osobowe prze-
znacza się:  
a) na nagrody wójta – w wysokości 30%, 
b) na nagrody dyrektora szkoły – w wysokości 

70%.  
2. Wójt Gminy ustala corocznie wysokość nagród 

wójta i podaje do wiadomości Radom Pedagogicz-
nym, a dyrektor szkoły ustala wysokość nagród dy-
rektora i podaje do wiadomości RP swojej szkoły. 

§ 4 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta występu-
je: 
a) dyrektor szkoły lub rada pedagogiczna – dla na-

uczyciela zatrudnionego w szkole, 
b) Wójt Gminy lub komisja Rady Gminy ds. oświaty 

i zdrowia – dla dyrektora szkoły. 
Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z for-
mularzem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały i 

złoSony w Urzędzie Gminy w Zagrodnie do dnia 15 
września kaSdego roku. 

2. Nagrodę wójta przyznaje Wójt i uroczyście wręcza 
na pierwszej październikowej sesji Rady Gminy w 
Zagrodnie.  

3. Nagrodę dyrektora przyznaje dyrektor szkoły.  

§ 5 

1. Z zastrzeSeniem ust. 3, nagroda wójta moSe być 
przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowied-
nio co najmniej 5 z następujących kryteriów: 
A. w zaXresie pracy zyzaXcyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu uczniów 
potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach 
przeprowadzanych przez okręgowe komisje 
egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdraSania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowywania autorskich 
programów, publikacji i wystaw, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-
dzone (udokumentowane) zakwalifikowaniem 
uczniów do udziału na szczeblu międzynaro-
dowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, okrę-
gowym (dla uczniów klas I–III powiatowym  
i gminnym) w konkursach przedmiotowych, 
zawodach sportowych, przeglądach arty-
stycznych i wystawach, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi aktywną i systematyczną działal-
ność kulturalno-wychowawczą w klasie  
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i w szkole przez organizację wycieczek dy-
daktyczno-krajoznawczych, udział uczniów  
w spektaklach, koncertach, wystawach, 
warsztatach twórczych, spotkaniach itp.,  

g) jest animatorem projektów kulturalnych i ar-
tystycznych, imprez sportowych, rekreacyj-
nych i wypoczynkowych, promujących szkołę 
i gminę, 

h) z zaangaSowaniem organizuje i prowadzi letni 
lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzie-
Sy, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 
z uczniami, 

B. w zaXresie pracy opieXuńczo-wychowawczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub Syciowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieSy, w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły z policją, orga-
nizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami 
w zakresie zapobiegania i usuwania przeja-
wów patologii społecznej niedostosowania 
społecznego dzieci i młodzieSy, 

d) organizuje udział rodziców w Syciu szkoły, 
rozwija formy współdziałania szkoły z rodzi-
cami, 

C. w zaXresie reałizacji innych zazań scacucowych 
szXoły:  
a) udziela merytorycznej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmujących pracę 
w zawodzie nauczyciela, 

b) bierze udział w zorganizowanych formach 
doskonalenia zawodowego, 

D. posiaza co najmniej zobrą ocenę pracy. 
2. Nagroda dyrektora moSe być przyznana nauczycie-

lowi, który spełnia co najmniej 3 z kryteriów, o któ-
rych mowa w ust. 1. 

3. Dyrektor szkoły dodatkowo powinien uzyskiwać 
znaczące efekty w zakresie: 

a) osiągania przez szkołę bardzo dobrych i dobrych 
wyników nauczania i wychowania oraz licznego 
udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i 
zawodach międzyszkolnych, regionalnych kra-
jowych i międzynarodowych, 

b) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, 
c) umiejętnego gospodarowania środkami finanso-

wymi, 
d) dbania o bazę szkolną i estetykę, 
e) inicjowania róSnorodnych działak rady pedago-

gicznej, słuSących podnoszeniu jakości pracy 
szkoły, 

f) organizowania pomocy dla młodych nauczycieli 
we właściwej adaptacji zawodowej,  

g) współpracy ze środowiskiem szkoły i innymi in-
stytucjami w celu pozyskiwania środków poza-
budSetowych lub innej pomocy rzeczowej. 

§ 6 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego 
aktach osobowych. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXVIII/150/05 z dnia 29 czerw-
ca 2005 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania 
nagród dla nauczycieli za ich wyniki dydaktyczno-
wychowawcze. 

§ 9 

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

 
PRZEWODNIZZWZD 

RADD GMIND 
 

EDWARD KACHNIARZ
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DałączniX zo uchwały Razy Gminy 
DaVrozno z znia 29 czerwca 2006 r. 
(poz. 2465) 
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UCHWAŁA RADY GMINY DAGRODNO 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie uscałenia reVułaminu oXre łająceVo wysoXo ć nauczyciełsXieVo 
zozacXu mieszXanioweVo oraz szczeVółowe zasazy jeVo przyznawania 
   i wypłacania zła nauczyciełi szXół prowazzonych przez Gminę DaVrozno 

 Na podstawie art. 54 ust. 7, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 
Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
zwanego dalej dodatkiem, wynosi: 
1) dla 1 osoby    – 48 zł, 
2) dla 2 osób  -   – 65 zł, 
3) dla 3 osób     – 80 zł, 
4) dla 4 i więcej osób  – 97 zł. 

§ 2 

Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do 
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 
1) małSonka, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym 

utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczy-

ciela i jego małSonka dzieci do ukokczenia 18 roku 
Sycia lub do czasu ukokczenia przez nie szkoły po-
nadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłuSej 
jednak niS do ukokczenia 21 roku Sycia, 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczy-
ciela i jego małSonka niepracujące dzieci będące 
studentami, do czasu ukokczenia studiów wyS-
szych, nie dłuSej jednak niS do ukokczenia 26 roku 
Sycia, 

5) dzieci niepełnosprawne. 

§ 3 

1. Nauczycielowi i jego małSonkowi zamieszkującemu 
z nim stale, będącemu takSe nauczycielem, przy-
sługuje tylko jeden dodatek, w wysokości określo-
nej w § 1. MałSonkowie wspólnie określają praco-
dawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

2. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 
wskazanego przez niego pracodawcę. 

3. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleSnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego loka-
lu mieszkalnego. 

§ 4 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy,  
a takSe w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-

grodzenie; 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 
3) odbywania zasadniczej słuSby wojskowej, przeszko-

lenia wojskowego, okresowej słuSby wojskowej; w 

przypadku gdy z nauczycielem powołanym do słuS-
by wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas 
określony, dodatek wypłaca się nie dłuSej niS do 
kokca okresu, na który umowa ta została zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 5 

1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub 
na wspólny wniosek nauczycieli będących małSon-
kami. 

2. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty 
wpływające na wysokość dodatku, a w szczegól-
ności: oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu, 
oświadczenie o braku źródeł dochodu osób wspól-
nie zamieszkałych. 

3. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi 
szkoły – wójt gminy. 

4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
złoSył wniosek o jego przyznanie. 

5. Prawo do ustalonego dodatku wygasa z ostatnim 
dniem miesiąca, w którym nastąpiły okoliczności 
powodujące zmianę jego wysokości. 

6. Nauczyciel otrzymujący dodatek obowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić pracodawcę o okoliczno-
ściach powodujących zmiany w ustalonej wysoko-
ści dodatku. W przypadku niepowiadomienia praco-
dawcy o zmianach mających wpływ na prawo  
i wysokość dodatku, nienaleSnie pobrane świad-
czenie podlega zwrotowi wraz z odsetkami. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Sycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 r. 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RADD GMIND 

 
EDWARD KACHNIARZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w sprawie zasaz Vospozarowania nieruchomo ciami scanowiącymi własno ć 
Vminy Konzracowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603), Rada Gminy w Kon-
dratowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr XL/142/2005 Rady Gminy  
w Kondratowicach z dnia 25 lutego 2005 roku  
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność gminy Kondratowice. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

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

PRZEWODNIZZWZD 
RADD GMIND 

 
BRONISŁAW KORYŚ 
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 PREDES     Wrocław, dnia 14 lipca 2006 r.  
 URDĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-23/2006/233/IV-A/MK 

DECYDJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 i Nr 104, poz. 708) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, 
poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. 
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682  i Nr 181, poz. 1524), 
 

po rozpacrzeniu wniosXu 

z dnia 25 kwietnia 2006 r. 
uzupełnionego pismami: z dnia 22 maja, 5 i 29 czerwca oraz  

12, 13 i 14 lipca 2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła  

DaXłazu UsłuV Technicznych SpółXa z oVraniczoną ozpowiezziałno cią  
z siezzibą w Scroniu ŚłąsXim 

 
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 890295316  

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem 
 

poscanawiam  
zacwierzzić caryfę zła ciepła  

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik  
do niniejszej decyzji,  

na okres zo znia 31 marca 2008 r.  
 

 
UDASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w 
związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębior-
stwa posiadającego koncesje na:  
a) wytwarzanie ciepła z dnia 7 października 1998 r. nr WZZ/186/223/U/OT-6/98/GM ze zmianami: 

– z dnia 26 kwietnia 1999 r. nr WZZ/186A/233/U/3/99, 
– z dnia 11 czerwca 2002 r. nr WZZ/186B/233/W/5/OWR/2002/TT,  
– z dnia 14 maja 2004 r. nr WZZ/186Z/233/W/OWR/2004/TT, 

b) przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 października 1998 r. nr PZZ/107/316/U/OT-6/98/GM, ze zmianami: 
– z dnia 26 kwietnia 1999 r. nr PZZ/107A/252[316]/U/3/99, 
– z dnia 14 maja 2004 r. nr PZZ/107B/233/U/OWR/2004/TT, 

w dniu 4 maja 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla cie-
pła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują 
okres ich obowiązywania.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Se Przedsiębior-
stwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz  
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych za-
sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczek w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwa-
nego w dalszej części rozporządzeniem taryfowym.  
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Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen  
i stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku 
stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finan-
sowego, zbadanego zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,  
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsię-
biorstwa, poniewaS zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Prezes URE nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w § 25 ust. 9 rozporządzenia taryfowego, do określe-
nia projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa poprzez ustalenie współczynników 
korekcyjnych Xw.  
Okres obowiązywania taryfy ustalono na okres do dnia 31 marca 2008 r.  
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCDENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30  
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarSonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a takSe zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w 
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Ozwołanie nałeży przesłać na azres Połuzniowo-DachoznieVo Ozzziału TerenoweVo Urzęzu ReVułacji EnerVe-
cyXi – uł. MarszałXa Józefa PiłsuzsXieVo 49–57, 50-032 Wrocław.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-
wania nie wcześniej niS po upływie 14 dni i nie później niS do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Z upowaSnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POSUDNIOWO-ZAZŁODNIEGO 

 ODDZIASU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULAZJI ENERGETDKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Wincenty RękaW 
 
 
 
 
 
 

ZAKSAD USSUG TEZŁNIZZNDZŁ 
Spółka z o.o. Stronie Śląskie 

 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE 
z dnia14 lipca 2006 r. nr OWR-4210-23/2006/233/IV-A/MK 

 

 
1. Obja nienia pojęć używanych w caryfie 

1) uscawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 i Nr 104 poz. 708); 

2) rozporzązzenie caryfowe – rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczek w obrocie cie-
płem (Dz. U. z 2004 r Nr 184, poz. 1902); 

3) rozporzązzenie przyłączeniowe – rozporządze-
nie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  
30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyłączenia podmiotów do sieci 
ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci 
(Dz. U. z 2004 r Nr 167, poz. 1751); 
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4) caryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warun-
ków ich stosowania, opracowany przez przed-
siębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako 
obowiązujący dla określonych w nim odbior-
ców w trybie określonym ustawą; 

5) przezsiębiorscwo enerVecyczne, sprzezawca – 
Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. z sie-
dzibą w Stroniu Śląskim, prowadzący działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania 
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła; 

6) Vrupa caryfowa – grupa odbiorców korzystają-
cych z usług związanych z zaopatrzeniem w 
ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na 
podstawie tych samych cen i stawek opłat 
oraz warunków ich stosowania; 

7) ozbiorca – kaSdy, kto otrzymuje lub pobiera 
ciepło na podstawie umowy z przedsiębior-
stwem energetycznym; 

8) źrózło ciepła – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje słuSące do wytwarzania ciepła; 

9) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, słuSące do przesyłania  
i dystrybucji ciepła ze źródła ciepła do węzłów 
cieplnych; 

10) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej dopro-
wadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji 
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym 
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z insta-
lacjami odbiorczymi w obiektach; 

11) węzeł ciepłny – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje słuSące do zmiany rodzaju lub pa-
rametrów nośnika ciepła dostarczanego  
z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostar-
czanego do instalacji odbiorczych; 

12) obieXc – budowla lub budynek wraz z instala-
cjami odbiorczymi; 

13) uXłaz pomiarowo-rozłiczeniowy – dopuszczony 
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisa-
mi, zespół urządzek, słuSących do pomiaru ilo-
ści i parametrów nośnika ciepła, których wska-
zania stanowią podstawę do obliczenia naleS-
ności z tytułu dostarczania ciepła; 

14) inscałacja ozbiorcza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, słuSące do transportowa-
nia ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych 
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub 
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

15) zamówiona moc ciepłna – ustalona przez od-
biorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu 
roku występuje w danym obiekcie dla warun-
ków obliczeniowych, która zgodnie z warun-
kami technicznymi oraz wymaganiami techno-
logicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do 
zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania 

normatywnej temperatury i wymiany po-
wietrza w pomieszczeniach; 

b) utrzymania normatywnej temperatury cie-
płej wody w punktach czerpalnych,  

c) prawidłowej pracy innych urządzek lub in-
stalacji; 

16) warunXi obłiczeniowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza at-

mosferycznego określona dla strefy klima-
tycznej, w której zlokalizowane są obiek-
ty, do których jest dostarczane ciepło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody: 
17) niełeVałne pobieranie ciepła – pobieranie cie-

pła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym, z całkowitym lub częścio-
wym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten 
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomia-
rów dokonywanych przez układ pomiarowo- 
rozliczeniowy. 

2. DaXres zziałałno ci Vospozarczej związanej z zaopa-
crzeniem w ciepło 

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz 
przesyłania i dystrybucji ciepła. 
Działalność ta jest prowadzona na podstawie udzie-
lonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
koncesji na: 
1) wytwarzanie ciepła z dnia 7 października 1998 r. 

nr WZZ/186/223/U/OT-6/98/GM ze zmianami: 
– z dnia 26 kwietnia 1999 r. nr WZZ/186A/ 

/233/U/3/99, 
– z dnia 11 czerwca 2002 r. nr WZZ/186B/ 

/233/W/5/OWR/2002/TT,  
– z dnia 14 maja 2004 r. nr WZZ/186Z/ 

/233/W/OWR/2004/TT. 
2) przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 paź-

dziernika 1998 r. nr PZZ/107/316/U/OT- 
-6/98/GM, ze zmianami: 
– z dnia 26 kwietnia 1999 r. nr PZZ/107A/ 

/252[316]/U/3/99, 
– z dnia 14 maja 2004 r. nr PZZ/107B/ 

/233/U/OWR/2004/TT. 

3. Pozział ozbiorców na Vrupy caryfowe 

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia ta-
ryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące 
grupy taryfowe:  
Grupa A – Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 
bezpośrednio ze źródła ciepła sprzedawcy. 
Grupa B – Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 
ze źródła ciepła sprzedawcy za pośrednictwem sieci 
ciepłowniczej sprzedawcy. 
Grupa C – Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 
ze źródła ciepła sprzedawcy za pośrednictwem sieci 
ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy. 
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4. Rozzaje oraz wysoXo ć cen i scaweX opłac 

4.1. Ceny i scawXi opłac za ciepło 

Grupa A 

Wysokość cen 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

zł/MW/rok 58 871,07 71 822,71 Zena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 4 905,92 5 985,22 
Zena ciepła zł/GJ 21,20 25,86 

Zena nośnika ciepła zł/m3 6,94 8,47 

Grupa B 

Wysokość cen i stawek 
opłat Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 58 871,07 71 822,71 

Zena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 4 905,92 5 985,22 

Zena ciepła zł/GJ 21,20 25,86 

Zena nośnika ciepła zł/m3 6,94 8,47 

zł/MW/rok 7 466,97 9 109,70 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 622,25 759,15 

Stawka opłaty zmiennej za usługi  
przesyłowe 

zł/GJ 3,95 4,82 

Grupa C 

Wysokość cen i stawek  
opłat Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 58 871,07 71 822,71 

Zena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 4 905,92 5 985,22 

Zena ciepła zł/GJ 21,20 25,86 
Zena nośnika ciepła zł/m3 6,94 8,47 

zł/MW/rok 17 665,17 21 551,51 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 472,10 1 795,96 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-

łowe 
zł/GJ 7,56 9,22 

*– ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 

 
4.2. ScawXi opłac za przyłączenie zo sieci ciepłowniczej 

W przypadku przyłączenia odbiorców spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 ustawy stosowane 
będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci:  

 
Rodzaj przyłącza 

2 x DN mm 
Wysokość stawki opłat netto 

zł/mb 
Wysokość stawki opłat brutto* 

zł/mb 
25 97,50 118,95 
32 107,50 131,15 
40 117,50 143,35 
50 125,00 152,50 
65 138,00 168,36 
80 155,00 189,10 

* – stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22% 

 

5. Sposób obłiczania opłac 

Miesięczna raca opłacy za zamówioną moc ciepłną 
– pobierana w kaSdym miesiącu, stanowi iloczyn 

zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za za-
mówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 
Opłaca za ciepło – pobierana za kaSdy miesiąc, w 
którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości 
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dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazak układu pomiarowo-rozliczenio-
wego, zainstalowanego na przyłączu do węzła 
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzek i instalacji określonych  
w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy tary-
fowej. 
Opłaca za no niX ciepła – pobierana za kaSdy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazak układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym 
lub w miejscu określonym w umowie, oraz ceny 
nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 
Miesięczna raca opłacy scałej za usłuVi przesyłowe 
– pobierana w kaSdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty 
stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfo-
wej. 
Opłaca zmienna za usłuVi przesyłowe – pobierana 
za kaSdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, 
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalo-
nej na podstawie odczytów wskazak układu pomia-
rowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłą-
czu do węzła cieplnego albo w innych miejscach 
rozgraniczenia eksploatacji urządzek i instalacji 
określonych w umowach, oraz stawki opłaty 
zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy tary-
fowej. 
Opłaca za przyłączenie – obliczona jako iloczyn dłu-
gości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, 
ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.  

6. WarunXi scosowania cen i scaweX opłac 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat 
obowiązują przy zachowaniu standardów jakościo-

wych określonych w rozdziale 6 rozporządzenia 
przyłączeniowego. 
W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazak układu pomiarowo- rozliczeniowego, 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energe-

tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców, 

– niedotrzymania przez strony warunków umowy 
sprzedaSy ciepła, 

– nielegalnego pobierania ciepła, 
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przy-

sługujących odbiorcy, 
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału  
4 rozporządzenia taryfowego. 

7. Wprowazzanie zmian cen i scaweX opłac 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do sto-
sowania nie wcześniej niS po upływie 14 dni i nie 
później niS do 45 dnia od daty jej opublikowania. 
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie 
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem, co najmniej 14 dni od daty planowa-
nego ich wprowadzenia.    

 
 
 
 
 
 

PREZES ZARZWDU 
 

IGNACY SZUSZKIEWICZ 
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OGŁOSDENIE  
MARSDAŁKA WOJEWÓDDTWA DOLNOŚLJSKIEGO 

z dnia 19 lipca 2006 r. 

w sprawie zVłaszania Xanzyzaców na członXa WojewózzXiej Społecznej  
Razy zo Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz 
trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) 
 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o moSliwości zgłaszania 
kandydatów na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych celem uzupełnienia składu ww. Rady. 

Propozycje kandydatur naleSy zgłaszać w Biurze ds. Osób Niepełnospraw-
nych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – IV p., 
pok. 408, ul. WybrzeSe J. Słowackiego 12–14, 50-411 Wrocław. Termin 
składania zgłoszek upływa po 14 dniach od opublikowania niniejszego ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

ZZSONEK ZARZWDU 
WOJEWWDZTWA DOLNOŚLWSKIEGO 

 
RAFAŁ BORUTKO 
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Egzemplarze bieSące i z lat ubiegłych oraz załączniki moSna nabywać: 

1) w punktach sprzedaSy: 

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

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

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

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

55-951 Wrocław, pl. Powstakców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoSone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstakców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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