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2515 

UCHWAŁA RADY POWIATU W MILICZU  

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie 
szans edukacyjnych dla uczniów 

 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 późn. zm.) 
Rada Powiatu w Miliczu uchwala, co następuje: 

 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LTYPENDIZW 
NA WYRZWNYWANIE LZANL EDUKACYJNYCH DLA UCZNIZW 

 
R o z d z i a ł   1 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Uchwała określa regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na  wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
koyczących się  maturą, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Milicki. 

2. Stypendia w ramach działania 2.2 „Ryrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendial-
ne” zawartego w Zintegrowanym Programie Opera-
cyjnym Rozwoju Regionalnego, przyznawane są w 
celu podniesienia dostępu do kształcenia na pozio-
mie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących 

z terenów wiejskich oraz znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. 

3. R celu wyrównywania szans edukacyjnych mło-
dzieży z terenów wiejskich przyznawane  będą sty-
pendia finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz  środków Budżetu Pay-
stwa na zasadach, warunkach i w trybie określo-
nym w niniejszej  uchwale. 

§ 2 

Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przy-
znawania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Działania 2.2 „Ryrównywanie szans edukacyj-
nych poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia 
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Realizacji 



Dziennik Urzędowy 
Rojewództwa Dolnośląskiego Nr 159 –  16807  – Poz. 2515 

Działania przyjętego przez Urząd Marszałkowski Ro-
jewództwa Dolnośląskiego. 

R o z d z i a ł   2 

Zakres i formy pomocy 

§ 3 

1. Stypendia będą przeznaczane na cele szczegółowo 
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie 
rzeczowej, refundacji kosztów poniesionych wcze-
śniej przez uczniów, zaliczkowej z zaświadczeniem 
o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych(forma 
gotówkowa).  

2. Stypendia mogą być przeznaczane wyłącznie na 
niżej wymienione formy pomocy, tj. na całkowite 
lub częściowe pokrycie kosztów: 
1) zakwaterowania w internacie, bursie lub na 

stancji, 
2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub pro-

wadzonej przez inny podmiot, 
3) zakupu słowników i podręczników do nauki,  
4) związanych z transportem do i ze szkoły środ-

kami komunikacji zbiorowej, 
5) innych kosztów wymaganych obligatoryjnie 

przez szkołę, wynikających ze statutu szkoły. 

§ 4 

Decyzję o wyborze rodzaju świadczey, zgodnymi  
z formami pomocy wymienionymi w § 3 ust. 2, po-
dejmują stypendyści.  

R o z d z i a ł   3 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

§ 5 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są ucznio-
wie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie 
świadectwa dojrzałości/maturalnego z wyłącze-
niem szkół dla dorosłych,  

2) pochodzą z obszarów wiejskich (stałe zameldo-
wanie), tj. z terenów położonych poza granicami 
administracyjnymi miast; z miast do 5 tys. 
mieszkayców lub z miasta do 20 tys. mieszkay-
ców,o ile w tej miejscowości nie ma szkół po-
nadgimnazjalnych publicznych koyczących się 
maturą, 

3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej (dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty określonej  
w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 dla 
Rojewództwa Dolnośląskiego).  

2. R przypadku, gdy liczba osób spełniających kryte-
ria, określone w ust. 1, jest większa niż  liczba sty-
pendiów do rozdysponowania, pierwszeystwo  
w uzyskaniu stypendium mają uczniowie: 
1) niepełnosprawni, 
2) uczący się w pierwszych klasach szkół ponad-

gimnazjalnych koyczących się maturą, 
3) pochodzący z rodzin o najniższych dochodach, 
4) pochodzący z rodzin niepełnych. 

3. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 
od września do czerwca danego roku  szkolnego. 

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

§ 6 

1. Rarunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie 
stypendium jest: 
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium we-

dług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, 

2) dołączenie do wniosku  
a) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i material-

nej ucznia według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały, udoku-
mentowane odpowiednimi zaświadczeniami 
lub orzeczeniami o dochodach za rok kalenda-
rzowy poprzedzający rok, w którym uczey 
składa wniosek o przyznanie stypendium, 

b) zaświadczenia potwierdzającego zameldowa-
nie ucznia, 

c) dokument potwierdzający niepełnosprawność 
ucznia, w przypadku uczniów, o których 
mowa w § 5 ust. 2 pkt 3. 

2. Rniosek wraz z dokumentami wymienionymi w 
ust. 1 pkt 2 składa się w macierzystej szkole ucznia 
w terminie podanym na stronie internetowej 
www.milicz-powiat.pl oraz  w siedzibie Starostwa  
i w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez Powiat. 

3. Składane wnioski podlegają rejestracji zgodnie  
z datą wpływu. 

4. Szkoła dokonuje przeglądu wniosków pod wzglę-
dem wymagay formalnych.  

5. Niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa 
w pkt 2, szkoła przekazuje zbiorcze  zestawienie 
oraz złożone wnioski wraz z załącznikami do Ry-
działu Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowe-
go w Miliczu.  

§ 7 

1. Rniosek, o którym mowa w § 6 ust. 2, pozostaje 
bez rozpatrzenia w przypadku, gdy: 
1) został złożony po ustalonym terminie- o czym 

decyduje data wpływu w szkole lub data stem-
pla pocztowego, 

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których 
mowa w § 6 ust. 1, 

3) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypeł-
nione. 

2. Ustalona lista uczniów zakwalifikowanych do sty-
pendium podana będzie na stronie internetowej, 
www.milicz-powiat.pl w siedzibie szkoły i Staro-
stwa.  

R o z d z i a ł   5 

WypWata stypendium 

§ 8 

1. Minimalna kwota stypendium dla uczniów wynosi 
100 zł miesięcznie. Maksymalna kwota wynosi  
150 zł miesięcznie. 

2. Stypendium przekazywane jest w formach określo-
nych w § 3, w ratach miesięcznych, od września 
do czerwca. 
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§ 9 

Rypłaty stypendiów uzależnione są od przyznania 
środków z funduszy określonych w § 1 ust. 3. 

R o z d z i a ł   6 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Stypendysta traci prawo do otrzymania stypendium 
w przypadku : 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

szkolnych przekraczającej 3 godzin w skali  mie-
siąca, 

2) przerwania nauki w szkole, 
3) skreśleniu z listy uczniów przez szkołę, 
4) zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych 

w rozdziale 3 § 5. 
2. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzey,  

o których mowa w ust. 1, podlegają  zwrotowi. 

§ 11 

Rykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Miliczu. 

§ 12 

Traci moc uchwała nr XXVI/183/05 Rady Powiatu  
w Miliczu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu przyznawania i przekazywania sty-
pendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów (Dz. Urz. Roj. Doln. Nr 213, poz. 3428).  

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 września 2006 r. 
 

PRZERODNIRZERO RIDO 
 

JANISŁAW KACZMAREK 

 
ZaWącznik nr 1 do uchwaWy Rady Powiatu 
w Miliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. 
(poz. 2515) 
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ZaWącznik nr 2 do uchwaWy Rady Powiatu 
w Miliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. 
(poz. 2515) 
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2516 

UCHWAŁA RADY POWIATU W MILICZU 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów  
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów 

 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 późn. zm.) 
Rada Powiatu w Miliczu uchwala, co następuje: 

 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LTYPENDIZW  
NA WYRZWNYWANIE LZANL EDUKACYJNYCH DLA LTUDENTZW 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Uchwała określa regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla studentów zameldowanych na tere-
nie powiatu milickiego. 

2. Stypendia w ramach działania 2.2 „Ryrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendial-
ne” zawartego w Zintegrowanym Programie Opera-
cyjnym Rozwoju Regionalnego, przyznawane są  
w celu podniesienia dostępu do kształcenia na po-
ziomie wyższym dla studentów pochodzących  
z obszarów wiejskich oraz znajdujących się w trud-
nej sytuacji materialnej. 

3. R celu wyrównania szans edukacyjnych studentom 
z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym  
w szczególności obszarów wiejskich powiatu milic-
kiego, przyznawane będą stypendia finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
środków Budżetu Paystwa na zasadach, warunkach 
i w trybie określonym w niniejszej uchwale. 

§ 2 

Ujęte w uchwale formy pomocy oraz kryteria przy-
znawania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Działania 2.2. „Ryrównywanie szans edukacyj-
nych poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia 
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Realizacji 
Działania przyjętego przez Urząd Marszałkowski Ro-
jewództwa Dolnośląskiego. 

R o z d z i a ł  2 

Zakres i formy pomocy 

§ 3 

1. Stypendia będą przekazywane w formie finansowej 
na cele szczegółowo wymienione w ust. 2 niniej-
szego paragrafu. 

2. Student powinien wydatkować stypendium na cał-
kowite lub częściowe pokrycie: 
1) kosztów zakwaterowania w akademiku lub na 

stancji, 
2) kosztów posiłków w stołówce akademickiej lub 

prowadzonej przez inny podmiot, 

3) kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach 
wyższych, 

4) kosztów związanych z transportem do i z uczelni 
środkami komunikacji zbiorowej, 

5) opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej  
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym  
i eksternistycznym, 

6) innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez 
szkołę wyższą, związanych wyłącznie z realizacją 
procesu dydaktycznego. 

§ 4 

Decyzje o wyborze rodzaju świadczey, zgodnymi  
z formami pomocy wymienionymi w § 3 ust. 2, po-
dejmują stypendyści. 

R o z d z i a ł  3 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

§ 5 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są stu-
denci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
1) studiują w paystwowych i niepaystwowych 

szkołach wyższych prowadzonych w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksterni-
stycznym, 

2) są na stałe zameldowani na terenie powiatu mi-
lickiego, 

3) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej tzn.  
o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyższym niż kwota określona w Ramowym Pla-
nie Realizacji Działania 2.2 dla Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 

2. R przypadku, gdy liczba studentów spełniających 
kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeystwo  
w uzyskaniu stypendium mają studenci spełniający 
w kolejności następujące kryteria: 
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, 
2) zamieszkują na obszarach wiejskich, 
3) studiują na kierunkach matematyczno-przyrodni-

czych i technicznych, 
4) rozpoczynają pierwszy rok studiów, 

3. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki  
w danym roku akademickim, nie dłużej niż 10 mie-
sięcy. 
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R o z d z i a ł  4 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

§ 6 

1. Rarunkiem ubiegania się przez studenta o przyzna-
nie stypendium jest: 
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium we-

dług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, 

2) dołączenie do wniosku: 
a) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i material-

nej studenta według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały, udoku-
mentowane odpowiednimi zaświadczeniami 
lub orzeczeniami o dochodach za rok kalenda-
rzowy poprzedzający rok złożenia przez stu-
denta wniosku o przyznanie stypendium, 

b) zaświadczenia z uczelni potwierdzającego 
status studenta, w tym podanie m.in. kierun-
ku i specjalizacji oraz roku studiów, 

c) kserokopii stosownych zapisów w dowodzie 
osobistym lub zaświadczenia potwierdzające-
go miejsce zameldowania. 

2. Rniosek wraz z dokumentami wymienionymi  
w ust. 1 składa się w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Miliczu w terminie określonym przez 
Powiat, podanym na stronie internetowej 
www.milicz-powiat.pl oraz w siedzibie Starostwa  
i gmin- Milicz, Rieszków, Krośnice. 

3. Rniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

§ 7 

1. Rniosek, o którym mowa w§ 6 ust. 2, pozostaje 
bez rozpatrzenia w przypadku, gdy: 
1) złożony został po ustalonym terminie – o czym 

decyduje data wpływu w Kancelarii Starostwa 
lub data stempla pocztowego, 

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których 
mowa w § 6 ust. 1 i 2, 

3) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypeł-
nione. 

2. Ustalona lista studentów zakwalifikowanych do 
stypendium będzie podana na stronie internetowej 
www.milicz-powiat.pl oraz w siedzibie Starostwa  
i gmin Rieszków, Krośnice, Milicz. 

R o z d z i a ł  5 

WypWata stypendium 

§ 8 

1. Minimalna kwota stypendium dla studentów wyno-
si 150 zł miesięcznie. 

Maksymalna kwota stypendium wynosi 250 zł mie-
sięcznie. 

2. Stypendium przekazywane jest w ratach miesięcz-
nych. 

§ 9 

Rypłaty stypendiów uzależnione są od przyznania 
środków z funduszy określonych w § 1 ust. 3. 

R o z d z i a ł  6 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium 
w następujących przypadkach: 
1) otrzymaniu urlopu od zajęć na uczelni, 
2) skreśleniu z listy studentów, 
3) zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych 

w Rozdziale 3 § 5. 
2. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzey,  

o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi. 

§ 11 

Rykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Miliczu. 

§ 12 

Traci moc uchwała nr XVIII/123/2004 Rady Powiatu 
w Miliczu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
studentów (Dz. Urz. Roj. Dolnośl. Nr 236, poz. 3612 
z późn. zm.). 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 października 2006 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZERODNIRZERO RIDO 
 

JANISŁAW KACZMAREK 
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2517 

UCHWAŁA RADY POWIATU W MILICZU 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie wysokokci opWat za korzystanie z miejsc noclegowych w Lzkolnym 
   Lchronisku MWodzieżowym „Dolina Baryczy” w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b 

 Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz 
§ 67 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
7 marca 2005 r.  w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania pla-
cówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach 
oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 
dzieci w tych placówkach(Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.) 
Rada Powiatu w Miliczu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Opłata za korzystanie z miejsca noclegowego w 
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dolina Bary-
czy” od osoby za dobę dla: 
1) dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, na-

uczycieli, emerytowanych nauczycieli, nauczy-
cieli akademickich, opiekunów grup młodzieżo-
wych i pracowników schronisk młodzieżowych 
wynosi – 15 zł, 

2) pozostałych osób – 20 zł. 
2. Zniżka w opłatach, o których mowa w ust. 1, dla 

członków Polskiego Towarzystwa Schronisk Mło-
dzieżowych wynosi 10%. 

3. Opłata jednorazowa za korzystanie z pościeli wyno-
si 5,50 zł. 

4. Opłata za przechowywanie bagażu (jednej sztuki) 
poza godzinami zakwaterowania wynosi 1,00 zł. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1–4, zawierają 7% 
podatek VIT. 

§ 2 

Rykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Miliczu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 

 
PRZERODNIRZIRO RIDO 

 
JANISŁAW KACZMAREK
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UCHWAŁA RADY MIEJLKIEJ W LOBZTCE 

z dnia 23 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmian w podziale gminy Lobótka na okręgi wyborcze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Ryborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i wminy Sobótka, 
Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

R podziale gminy Sobótka na okręgi wyborcze, okre-
ślonym w uchwale nr XLIV/354/2002 Rady Miejskiej 
w Sobótce z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie po-
działu gminy Sobótka na okręgi wyborcze, ustalenie 
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wprowadza się następujące zmiany: 
1. R okręgu nr 1 dodaje się ulice: 

– „Szmaragdowa”, 
– „Richrowe Rzgórze”. 

2. R okręgu nr 2 dodaje się ulice: 
– „Leszczynowa”, 

– „Plac ks. Józefa Bełcha”, 
– „Porzeczkowa”, 
– „Stanisława Moniuszki”. 

3. R okręgu nr 3: 
– dodaje się wieś „warncarsko”, w okręgu wybiera 

się 3 radnych. 
4. R okręgu nr 4: 

– dodaje się wieś „Kunów”, 
– skreśla się wieś „Będkowice”. 

5. R okręgu nr 5: 
– dodaje się wieś „Będkowice”, 

6. Skreśla się okręg nr 7 i 8. 
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7. R okręgu nr 6: 
– dodaje się wsie „Michałowice”, „Okulice”, 

„Strachów”, „Rojnarowice” i „Żerzuszyce”, 
8. Okręg wyborczy nr 9 otrzymuje nr 7. 
9. Okręg wyborczy nr 10 otrzymuje nr 8 

– dodaje się wieś „ Siedlakowice”. 

§ 2 

Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu po dokonanych zmianach przedstawia poniższa 
tabela: 

 
Nr okręgu 

wyborczego 
wranice okręgu wyborczego 

Liczba wybieranych 
radnych w okręgu 

1 Sobótka – ulice: Idama Mickiewicza, Ileja Świętej Inny, Irmii Krajowej, Bole-
sława Rhrobrego, Bolesława Prusa, Rmentarna, warncarska, Henryka Sienkiewi-
cza, Ildefonsa wałczyyskiego, Janusza Korczaka, Juliana Tuwima, Krótka, 
Krzysztofa Kamila Baczyyskiego, Mieszka I, Owcza, Piastów, Piotra Rłosta,  
ppłk Rładysława Kabata, Przełęcz Tąpadła, Słoneczna, Strzelców, Szkolna, 
Szmaragdowa, Świdnicka do numeru 34, Świętego Jakuba, Rładysława Bro-
niewskiego, Richrowe Rzgórze, Zaułek Mały, Zaułek Słoneczny, Zaułek Świd-
nicki, Zygmunta Krasiyskiego 

    
 

3 
 

2 Sobótka – ulice: Brzoskwiniowa, Riasna, Rzereśniowa, Rzysta, Dworcowa, Fry-
deryka Rhopina, Juliusza Słowackiego, Leszczynowa, Metalowców, Morelowa, 
Nowe Osiedle, Ogrodowa, Orzechowa, Osiedle wórnicze, Parkowa, Plac Rolno-
ści, Plac ks. Józefa Bełcha, Poprzeczna, Porzeczkowa, Przesmyk, Rynek, Rze-
mieślnicza, Stacyjna, Stanisława Moniuszki, Strażacka, Ślężna, Tadeusza Ko-
ściuszki, Tartaczna, Turystyczna, Rarszawska, Rinogronowa, Riśniowa, Rro-
cławska, Zielona. 

3 

3 Sobótka – ulice: Ikacjowa, Ileja Jana Pawła II, Iugustianów, Basztowa, Bogu-
sza Stęczyyskiego, Browarniana, Brzozowa, Rhabrowa, Rhwałkowska, wranito-
wa, Hołubowiczów, Klonowa, Kwiatowa, Leśna, Liliowa, Łąkowa, Makowa, 
Marii Skłodowskiej-Rurie, Młyyska, Modrzewiowa, Osiedle Browarniane, Osiedle 
Robotnicze, Pałacowa, Piwna, Polna, Romana Zmorskiego, Różana, Skalna, Sło-
wiayska, Świdnicka od nr 35, Świerkowa, Torowa, Rierzbowa, Zamkowa 
wIRNRIRSKO, 

3 

4 KSIĘwINIRE MIŁE, KUNÓR, PRZEMIŁÓR, PRZEZDRORIRE, ŚRIETNIKI, 1 
5 BĘDKORIRE, STRZEwOMIINO, SULISTRORIRE,  SULISTRORIRZKI 1 
6 MIRHIŁORIRE, OKULIRE, ROwÓR SOBÓRKI, STRIRHÓR, 

ROJNIRORIRE, ŻERZUSZORE, 
2 

7 NISŁIRIRE, RĘKÓR,  STIRO ZIMEK,  
 

1 

8 KROSZTIŁORIRE, MIROSŁIRIRE, OLBRIRHTORIRE, SIEDLIKORIRE,  1 

 

 

§ 3 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i wminy Sobótka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 

Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
przez wywieszenie na tablicach ogłoszey. 
 

PRZERODNIRZERI 
RIDO MIEJSKIEJ 

 
ANNA KWAŚNIEWSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJLKIEJ W LOBZTCE 

z dnia 23 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmian w podziale Gminy Lobótka na staWe obwody gWosowania 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja Ryborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza 
Miasta i wminy Sobótka, Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje: 
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§ 1 

R podziale wminy Sobótka na stałe obwody głosowa-
nia, określonym w załączniku do uchwały  
nr XXXIII/231/93 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia  
8 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia obwodów gło-
sowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Sobótce: 
nr XXI/171/2000 r. z dnia 18 sierpnia 2000 r.  
w sprawie zmian w podziale Miasta i wminy Sobótka 
na stałe obwody głosowania, nr XLV/364/2002 z dnia 
10 lipca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na stałe 
obwody głosowania na terenie miasta i gminy Sobót-
ka, nr XXXIII/259/05 z dnia 18 lipca 2005 r. w spra-
wie zmian w podziale wminy Sobótka na stałe obwody 
głosowania, wprowadza się następujące zmiany: 
1. R obwodzie nr 2 dodaje się nową ulicę: 
– „Porzeczkowa”. 

2. R obwodzie nr 3: 
– dodaje się wieś „warncarsko”. 

3. R obwodzie nr 4: 
– dodaje się wieś „Kunów”. 

4. R obwodzie nr 5: 
– skreśla się wsie „warncarsko”, „Mirosławice”  

i „Siedlakowice”, 
– dodaje się wieś „Michałowice”. 

5. R obwodzie nr 6: 
– skreśla się wieś „Kunów” i „Michałowice”, 
– dodaje się wieś „Siedlakowice” i „Mirosławice”. 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania,  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 okre-
śla załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i wminy Sobótka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego oraz podania do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 

PRZERODNIRZERI 
RIDO MIEJSKIEJ 

 
ANNA KWAŚNIEWSKA 

 
 
 
 
 

ZaWącznik do uchwaWy Rady Miejskiej 
w Lobótce z dnia 23 czerwca 2006 r. 
(poz. 2519) 

 
 
 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 

1 

Sobótka-ulice: Idama Mickiewicza, Ileja Świętej Inny, Irmii Krajowej, Bolesława Rhrobrego, 
Bolesława Prusa, Rmentarna, warncarska, Henryka Sienkiewicza, Ildefonsa wałczyyskiego, Janusza 
Korczaka, Juliana Tuwima, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyyskiego, Mieszka I, Owcza, Piastów, 
Piotra Rłosta, ppłk Rładysława Kabata, Przełęcz Tąpadła, Słoneczna, Strzelców, Szkolna, Szma-
ragdowa, Świdnicka do numeru 34, Świętego Jakuba, Rładysława Broniewskiego, Richrowe 
Rzgórze, Zaułek Mały, Zaułek Słoneczny, Zaułek Świdnicki, Zygmunta Krasiyskiego 

2 

Sobótka – ulice: Brzoskwiniowa, Riasna, Rzereśniowa, Rzysta, Dworcowa, Fryderyka Rhopina, 
Juliusza Słowackiego, Leszczynowa, Metalowców, Morelowa, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Orze-
chowa, Osiedle wórnicze, Parkowa, Plac Rolności, Plac ks. Józefa Bełcha, Poprzeczna, Porzecz-
kowa, Przesmyk, Rynek, Rzemieślnicza, Stacyjna, Strażacka, Stanisława Moniuszki, Ślężna, Tade-
usza Kościuszki, Tartaczna, Turystyczna, Rarszawska, Rinogronowa, Riśniowa, Rrocławska, 
Zielona. 

3 

Sobótka – ulice: Ikacjowa, Ileja Jana Pawła II, Iugustianów, Basztowa, Bogusza Stęczyyskiego, 
Browarniana, Brzozowa, Rhabrowa, Rhwałkowska, wranitowa, Hołubowiczów, Klonowa, Kwiato-
wa, Leśna, Liliowa, Łąkowa, Makowa, Marii Skłodowskiej-Rurie, Młyyska, Modrzewiowa, Osiedle 
Browarniane, Osiedle Robotnicze, Pałacowa, Piwna, Polna, Romana Zmorskiego, Różana, Skalna, 
Słowiayska, Świdnicka od nr 35, Świerkowa, Torowa, Rierzbowa, Zamkowa 
wIRNRIRSKO, 

4 
BĘDKORIRE, KSIĘwINIRE MIŁE, KUNÓR, PRZEMIŁÓR, PRZEZDRORIRE, STRZEwOMIINO, 
SULISTRORIRE, SULISTRORIRZKI, ŚRIETNIKI, 

5 MIRHIŁORIRE, OKULIRE, ROwÓR SOBÓRKI, STRIRHÓR, ROJNIRORIRE, ŻERZUSZORE, 

6 
KROSZTIŁORIRE, MIROSŁIRIRE, NISŁIRIRE, OLBRIRHTORIRE, RĘKÓR, SIEDLIKORIRE, 
STIRO ZIMEK 
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2520 

UCHWAŁA RADY MIEJLKIEJ LTRZELINA 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie powoWania Lamorządowej Instytucji Kultury pod nazwą: Miejska  
i Gminna Biblioteka Publiczna w Ltrzelinie oraz nadania Ltatutu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 9, 11, 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 
bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska Strzelina 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Powołuje się Samorządową Instytucję Kultury pod 
nazwą: Miejska i wminna Biblioteka Publiczna w Strze-
linie. 

§ 2 

Miejska i wminna Biblioteka Publiczna działa w oparciu 
o Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Miejską i wminną Bibliotekę Publiczną w Strzelinie 
wyodrębnia się ze struktur i planu wydatków Strzeliy-
skiego Ośrodka Kultury w Strzelinie, z zachowaniem 
jej stanu osobowego i majątku. 

§ 4 

Przedmiotem działania Miejskiej i wminnej Biblioteki 
Publicznej jest -gromadzenie, opracowywanie, prze-
chowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 
obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz 
prowadzenie działalności informacyjnej. 

§ 5 

1. Miejska i wminna Biblioteka Publiczna prowadzi 
gospodarkę finansowana zasadach określonych dla 
instytucji kultury w oparciu o ustawę o rachunko-
wości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i ustawę o finansach 
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U.  
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicz-
nej jest plan działalności i plan finansowy zatwier-
dzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości 
rocznej dotacji udzielonej z budżetu gminy. 

3. Dotacja budżetowa zostaje przyznana po przedsta-
wieniu wniosku o dotację i projektu rocznego planu 
działalności. 

§ 6 

Siedzibą Miejskiej i wminnej Biblioteki Publicznej  
w Strzelinie jest budynek przy ul. Idama Mickiewicza 4, 
57-100 Strzelin. 

§ 7 

Bilans otwarcia zostanie sporządzony na dziey 1 sierp-
nia 2006 roku przez Dyrektora Miejskiej i wminnej 
Biblioteki Publicznej. 

§ 8 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i wminy Strzelin. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 

 
RIREPRZERODNIRZERO 

RIDO MIEJSKIEJ 
 

ZDZISŁAW RATAJ 
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ZaWącznik do uchwaWy Rady Miejskiej 
Ltrzelina z dnia 27 czerwca 2006 r. 
(poz. 2520) 

 
LTATUT MIEJLKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W LTRZELINIE 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Miejska i wminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie, 
zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późy. zm.)  
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizo-

waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późy. zm). 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  
z późy. zm. 

4. Niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury. 
2. Siedzibą Miejskiej i wminnej Biblioteki Publicznej w 

Strzelinie jest ul. Idama Mickiewicza 4, a obsza-
rem działania Miasto i wmina Strzelin. 

§ 3 

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Bibliote-
ki sprawuje Burmistrz Miasta i wminy Strzelin.  

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki 
sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Ta-
deusza Mikulskiego we Rrocławiu. 

§ 4 

1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą 
wpisania jej do rejestru Instytucji Kultury w Strzeli-
nie, prowadzonej przez organizatora. 

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej 
nazwę w pełnym brzmieniu. 

II. Cele i zadania Biblioteki 

§ 5 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czy-
telniczych społeczeystwa oraz upowszechnianiu i roz-
wojowi kultury. 

§ 6 

Do szczegółowego zakresu zaday Biblioteki należy: 
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie 

materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem mate-
riałów dotyczących własnego regionu, 

2) wytwarzanie materiałów informacyjnych, 
3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, 

wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypoży-
czey międzybibliotecznych z uwzględnieniem 
szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych, 

4) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliogra-
ficznej, udostępnianie informacji własnych i ze-
wnętrznych, 

5) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnic-
twa, 

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytu-
cjami upowszechniania kultury, organizacjami i to-
warzystwami rozwoju i zaspakajania potrzeb  
oświatowych, kulturalnych społeczeystwa, 

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

§ 7 

Biblioteka może podejmować również inne działania 
wynikające z potrzeb środowiska. 

III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką 

§ 8 

Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje Bibliote-
kę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora 
powołuje Burmistrz Miasta i wminy Strzelin w drodze 
konkursu. 

§ 9 

1. R bibliotece zatrudnia się pracowników działalności 
podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. 

2. R miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni 
specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalno-
ścią Biblioteki. 

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Bibliote-
ki. 

§ 10 

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać 
odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifika-
cje, określone w stosownym rozporządzeniu Mini-
stra Kultury w sprawie wymagay kwalifikacyjnych, 
uprawniających do zajmowania określonych stano-
wisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych 
kwalifikacji. 

2. Rynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są 
na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 11 

1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytel-
nie, oddziały dla dzieci i punkty biblioteczne oraz 
inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

2. Biblioteka prowadzi filię biblioteczną w Nowolesiu. 
3. Rarunki i zasady korzystania z Biblioteki określa 

regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki. 

§ 12 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala 
Dyrektor w regulaminie organizacyjnym. 

§ 13 

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół 
Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących 
przepisów. 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 14 

Biblioteka jest finansowana z dotacji budżetowej 
gminnej, z dochodów własnych oraz innych źródeł. 
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§ 15 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowana zasadach 
określonych dla instytucji kultury. 

§ 16 

Biblioteka może pobierać opłaty za: 
1. usługi informacyjne, reprograficzne i za wypoży-

czenia międzybiblioteczne, 
2. wypożyczanie materiałów audiowizualnych, 
3. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne, 
4. szkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecz-

nych, 

5. w formie kaucji zwrotnej – za wypożyczone mate-
riały biblioteczne – w sytuacjach określonych regu-
laminem. 

§ 17 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny 
plan finansowy. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 18 

Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane  
w trybie właściwym dla jego nadania. 

 
 
 
 
  

2521 

UCHWAŁA RADY MIEJLKIEJ BIELAWY 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystokci  
i porządku na terenie Gminy Bielawa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 – ze zmianami), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 – ze 
zmianami) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 – ze zmianami) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienie ogólne 

§ 1 

1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Bielawy. 

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, 
mieszkayców oraz osoby przebywające czasowo na 
terenie Bielawy. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć 

zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści lub w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

2) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć 
odpady komunalne, o których mowa w art. 3 ust. 3 
pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpa-
dach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 – ze zmianami), 

3) odpadach roślinnych – rozumie się przez to odpady, 
które powstają na prywatnych lub publicznych te-
renach zielonych wskutek ich pielęgnacji oraz 
uprawiania (np. trawa, chwasty, liście), 

4) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez 
to odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub 
masę nie mogą być umieszczone w typowych po-
jemnikach, np. meble, urządzenia domowe, 

5) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozu-
mieć odpady niebezpieczne należące do kategorii 
lub rodzajów odpadów określonych przez ustawę  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.  
Nr 62, poz. 628 – ze zmianami), 

6) terenach zieleni – należy przez to rozumieć tereny, 
o których mowa w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880 ze zmianami), 

7) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć 
zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. Nr 106, poz. 1002 – ze zmianami), 

8) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozu-
mieć zwierzęta, o których mowa w art. 2 ust. 1  
pkt 15 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organi-
zacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 – ze zmiana-
mi). 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/389/06 z dnia 26 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8). 

R o z d z i a ł  II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystokci  
i porządku na terenie nieruchomokci 

§ 3 

Powstające na terenie nieruchomości odpady komu-
nalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na 
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odpady komunalne należy poddać segregacji mającej 
na celu: 
1) selektywną zbiórkę odpadów nadających się do 

odzysku i dalszego wykorzystania, 
2) oddzielne gromadzenie odpadów: niebezpiecznych, 

wielkogabarytowych i z remontów. 

§ 4 

Rłaściciele nieruchomości zobowiązani są do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów 
komunalnych: 
1) papieru (makulatury), 
2) szkła białego, 
3) szkła kolorowego, 
4) plastiku, 
5) odpadów roślinnych. 

§ 5 

1. Rymagania w zakresie uprzątania śniegu i lodu  
z chodnika i innych części nieruchomości służących 
do użytku publicznego w tym dojść do budynków, 
punktów gromadzenia odpadów powinny być reali-
zowane przez: 
1) odgarnianie w miejsce niepowodujące zakłócey 

w ruchu pieszych i pojazdów, 
2) podejmowanie działay likwidujących lub co naj-

mniej ograniczających śliskość, przy czym mate-
riały użyte do tych celów należy uprzątnąć  
z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich 
zastosowania, 

3) likwidowanie nawisów śnieżnych i lodowych 
(sopli) zwisających nad chodnikiem i częścią nie-
ruchomości służącej do użytku publicznego. 

2. Rymagania w zakresie uprzątania błota i innych 
zanieczyszczey z chodnika i innych części nieru-
chomości służących do użytku publicznego, w tym 
dojść do: budynków, punktów gromadzenia odpa-
dów lub pojemników na odpady powinny być reali-
zowane przez: 
1) zamiatanie i zbieranie wszelkiego rodzaju odpa-

dów, 
2) usuwanie chwastów. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-4/389/06 z dnia 26 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2 pkt 2). 

3. Zanieczyszczenia z dróg i chodników należy zbierać 
w pojemnikach na odpady. 

§ 6 

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych 
poza myjniami wyłącznie pod warunkiem, że ścieki 
nie będą odprowadzane do ziemi i wód powierzch-
niowych. 

2. Zabrania się mycia elementów pojazdu samocho-
dowego, które zanieczyszczone są olejami, emul-
sjami olejowymi lub płynami chłodniczymi poza 
myjniami i warsztatami samochodowymi. 

§ 7 

1. Zabrania się prowadzenia poza warsztatami na-
prawczymi napraw i obsługi eksploatacyjnej pojaz-
dów samochodowych związanych z usuwaniem 
olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych oraz 
prac lakierniczych. 

2. Dopuszcza się wykonywanie napraw pojazdów 
samochodowych innych niż wymienione w ust. 1 
na terenie nieruchomości pod warunkiem niezanie-
czyszczania środowiska oraz niepowodowania 
uciążliwości dla osób trzecich. 

R o z d z i a ł  III 

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpa-
dów komunalnych na terenie nieruchomokci oraz na 
drogach publicznych, a także wymagania dotyczące 
ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim  
    stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8 

1. Rodzaje urządzey przeznaczonych do zbierania od-
padów komunalnych: 
1) niesegregowane odpady komunalne należy zbie-

rać w: 
a) szczelnych pojemnikach o pojemności od 110 

do 1100 litrów, posiadających zamykane 
otwory wrzutowe i przystosowanych do 
opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, 

b) dodatkowo w workach foliowych, o pojem-
ności od 60 do 120 litrów, w przypadku 
krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów  
o których mowa w pkt 1a). 
Odpady należy zbierać w workach foliowych 
zakupionych od jednostki wywozowej, opa-
trzonych jej znakiem firmowym. R cenę 
worka wliczona jest także opłata za odbiór 
odpadów. 

2) segregowane odpady komunalne takie jak: 
a) makulatura, szkło białe, szkło kolorowe, pla-

stik należy zbierać odrębnie w pojemnikach 
do selektywnej zbiórki, o pojemności 1100 li-
trów, posiadających zamykane otwory wrzu-
towe i przystosowanych do opróżniania przez 
pojazdy specjalistyczne. 

b) odpady roślinne należy zbierać w workach fo-
liowych, o pojemności od 60 do 120 litrów, 
zakupionych od jednostki wywozowej, opa-
trzonych jej znakiem firmowym. R cenę 
worka wliczona jest także opłata za odbiór 
odpadów roślinnych. 

3) odpady z remontów należy zbierać w pojemni-
kach o pojemności 1100 litrów i powyżej. 

2. Odpady komunalne z dróg publicznych i terenów 
zielonych należy zbierać w koszach ulicznych o po-
jemności od 20 do 60 litrów. 

3. Pojemność i ilość pojemników powinna być dobra-
na w taki sposób, aby uniemożliwiać składowanie 
odpadów komunalnych poza pojemnikami oraz po-
winna spełniać następujące wymagania: 
1) dla gospodarstw domowych – co najmniej 27 li-

trów/osobę/tydziey, 
2) dla przedsiębiorców – co najmniej 5 litrów/każdą 

pracującą osobę/tydziey, 
3) dla rodzinnych (pracowniczych) – co najmniej  

5 litrów/każdą działkę wchodzącą ogrodów 
działkowych w skład ogrodu/tydziey – w okresie 
od 1 kwietnia do 30 września. 

§ 9 

1. Pojemniki i worki należy ustawić na terenie nieru-
chomości, w miejscach łatwo dostępnych dla ich 
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użytkowników i pracowników jednostki wywozo-
wej, w sposób niepowodujący uciążliwości dla 
osób trzecich. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, należy usta-
wić w miejscu o utwardzonej, równej powierzchni, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i 
innych zanieczyszczey. 

3. Jeżeli zabudowa nieruchomości uniemożliwia usta-
wienie pojemników i worków zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 1, 2, właściciel nieruchomości 
powinien uzyskać pisemną zgodę od właściciela są-
siedniej nieruchomości na ustawienie pojemników 
na jego nieruchomości lub na korzystanie z jego po-
jemników. 

4. Kosze uliczne należy ustawiać w sposób i w ilo-
ściach zapewniających utrzymanie czystości na 
drogach publicznych, a w szczególności przy ozna-
kowanych przejściach dla pieszych, w miejscach  
o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy przystan-
kach komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz 
na terenach nieruchomości, na których znajdują się 
obiekty służące do użytku publicznego. 

§ 10 

Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte  
z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych 
należy gromadzić poza terenem przystanku komunika-
cyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania się 
pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów. 

§ 11 

Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w miej-
scu służącym do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający ko-
rzystania z nieruchomości użytkownikom i pracowni-
kom jednostki wywozowej, oraz osobom trzecim. 

§ 12 

Baterie jako odpady niebezpieczne należy wrzucać do 
przeznaczonych do tego celu pojemników ustawionych 
w obiektach ogólnie dostępnych na terenie miasta 
(urząd miejski, placówki handlowe). 

§ 13 

1. Pojemniki i kosze uliczne należy utrzymywać  
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym poprzez ich okresowe dezynfekowa-
nie, mycie i naprawianie. 

2. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady 
komunalne: gruzu, gorącego popiołu, żużla, odpa-
dów niebezpiecznych, śniegu, lodu, odpadów wiel-
kogabarytowych, odpadów roślinnych, odpadów 
opakowaniowych powstających w wyniku działal-
ności gospodarczej. 

3. Zabrania się wrzucania niesegregowanych odpadów 
komunalnych do pojemników przeznaczonych do 
selektywnej zbiórki. 

4. R przypadku wrzucenia do pojemników na odpady 
komunalne, odpadów o których mowa w ust. 2, 
jednostka wywozowa ma prawo odmówić opróż-
nienia pojemnika. 

5. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów  
w pojemnikach na odpady komunalne, pojemnikach 
do selektywnej zbiórki odpadów oraz w koszach 
ulicznych. 

§ 14 

Organizator imprezy publicznej (masowej) jest zobo-
wiązany do: 
1) zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej 

ilości pojemników na odpady komunalne oraz toa-
let. Dopuszczalne jest zbieranie odpadów w wor-
kach foliowych dostarczonych przez jednostkę 
wywozową. R cenę worka wliczona jest także 
opłata za odbiór odpadów, 

2) utrzymania czystości i porządku na terenie, na któ-
rym odbywa się impreza, 

3) uporządkowania terenu nieruchomości bezpośred-
nio po zakoyczeniu imprezy nie później niż w ciągu 
8 godzin. 

R o z d z i a ł  IV 

Częstotliwokć i sposób pozbywania się odpadów ko-
munalnych i nieczystokci ciekWych z terenu nierucho-
mokci oraz z terenów przeznaczonych do użytku  
                                 publicznego 

§ 15 

1. Ustala się częstotliwość odbioru niesegregowanych 
i segregowanych odpadów komunalnych, nie rza-
dziej niż jeden raz w tygodniu, bądź częściej w za-
leżności od potrzeb. 

2. Usuwanie z terenu nieruchomości odpadów wielko-
gabarytowych powinno odbywać się niezwłocznie 
– w terminie uzgodnionym z jednostką wywozową 
– nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich zgłosze-
nia. 

3. Usuwanie odpadów z remontu powinno następo-
wać niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika. 

4. Usuwanie odpadów zbieranych w koszach ulicz-
nych powinno odbywać się w miarę ich zapełniania, 
nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodniu. 

5. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości należy 
usuwać z częstotliwością gwarantującą niedopusz-
czanie do przepełnienia zbiorników oraz zanieczysz-
czenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, nie 
rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 16 

1. Odpady komunalne, wielkogabarytowe, z remontu, 
roślinne oraz nieczystości ciekłe powinny być od-
bierane przez jednostkę wywozową. 

2. Odpady niebezpieczne powinny być dostarczone 
przez właściciela nieruchomości do punktu zbiórki 
tych odpadów, zlokalizowanego na terenie gminy. 
Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych powinien 
być zorganizowany przez jednostkę wywozową. 

§ 17 

Usuwanie odpadów komunalnych i nieczystości cie-
kłych z terenu nieruchomości winno odbywać się  
w taki sposób, aby nie powodować rozsypywania, 
wylewania oraz wywiewania ich podczas załadunku. 
R przypadku rozproszenia się w czasie załadunku od-
padów komunalnych lub nieczystości ciekłych jednost-
ka wywozowa powinna niezwłocznie uprzątnąć zanie-
czyszczony teren. 
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§ 18 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji dopuszczonych do składowania na 
składowiskach odpadów, wyniesie: 
1) w roku 2010 – 95 kg/osobę, 
2) w roku 2013 – 65 kg/osobę. 

R o z d z i a ł  V 

Inne wymagania wynikające z gminnego planu  
gospodarki odpadami 

§ 19 

Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych 
powstających na terenie nieruchomości we własnym 
zakresie i na własne potrzeby. 

R o z d z i a ł  VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciąż-
liwokcią dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem  
     terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 20 

Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt 
domowych obowiązane są zapewnić ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością jaką mogą zwierzęta 
stworzyć dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 21 

1. R celu zapewnienia warunków, o których mowa  
w § 20, posiadacze zwierząt domowych obowiąza-
ni są do: 
1) usuwania zanieczyszczey spowodowanych przez 

zwierzęta w miejscach przeznaczonych do 
wspólnego użytku, w szczególności z: klatek 
schodowych, wind, piwnic, chodników, utwar-
dzonych placów, terenów zielonych, itp., obo-
wiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzy-
stających z psów przewodników; 

2) zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się wszelkich insektów i chorób zakaźnych, któ-
rych nosicielami mogą być utrzymywane zwie-
rzęta; 

3) dbałości o niezakłócanie przez zwierzęta ciszy 
nocnej; 

4) dokonania „trwałego znakowania” psów, w spo-
sób umożliwiający ich identyfikację oraz posia-
dania przez właściciela dokumentu z wpisem 
numeru identyfikacyjnego. Przez „trwałe znako-
wanie” rozumie się czynności wykonywane 
przez lekarza weterynarii, polegające na 
wszczepieniu psu pod skórę elektronicznego mi-
krotranspondera lub wykonaniu tatuażu. 

2. posiadaczom zwierząt domowych zabrania się: 
1) wyprowadzania psów na teren użytku publicz-

nego bez smyczy; zwolnienie psa ze smyczy jest 
dopuszczalne jedynie w miejscach mało uczęsz-
czanych przez ludzi, pod warunkiem, że pies jest 
w kagaycu, a posiadacz psa ma możliwość 
sprawowania pełnej kontroli nad jego zachowa-
niem, 

2) szczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania 
agresji wobec ludzi lub innych zwierząt, 

3) wprowadzania zwierząt na place zabaw, pia-
skownice, boiska itp., 

4) trzymania zwierząt w mieszkaniach w budyn-
kach wielorodzinnych, w ilości stwarzającej 
uciążliwość dla współmieszkayców, 

5) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba że 
zwierzę jest należycie uwiązane lub znajduje się 
w pomieszczeniu ogrodzonym lub zamkniętym. 

§ 22 

1. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicz-
nych będą wyłapywane i umieszczane w schroni-
sku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Brzegowej 
151 w Dzierżoniowie. 

2. Ryłapywanie psów prowadzone będzie w sposób: 
1) stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszey 

dotyczących pozostawionych bez opieki psów, 
w szczególności chorych lub powodujących za-
grożenie bezpieczeystwa, 

2) okresowy (masowy), w odniesieniu do więk-
szych obszarów miasta i większej ilości psów. 

3. R przypadku ustalenia właściciela psa, który został 
umieszczony w schronisku, właściciel psa ponosi 
koszty pobytu psa w schronisku, w tym koszty 
opieki weterynaryjnej w wysokości wynikającej  
z obowiązującego cennika w schronisku. 

4. Psy umieszczone w schronisku będą zwracane wła-
ścicielom – po uiszczeniu opłat, o których mowa  
w ust. 3. 

R o z d z i a ł  VII 

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodar-
skich na terenach wyWączonych z produkcji rolniczej,  
w tym także zakaz ich utrzymywania na okreklonych  
  obszarach lub w poszczególnych nieruchomokciach 

§ 23 

1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich 
w budynkach mieszkalnych. 

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zlo-
kalizowanych na terenie miasta z zastrzeżeniem  
§ 24. 

§ 24 

Dopuszcza się utrzymywanie drobiu na nieruchomo-
ściach z zabudową jednorodzinną, w przypadku speł-
nienia przez osobę utrzymującą drób następujących 
warunków: 
1) utrzymywania drobiu w taki sposób, aby nie powo-

dowało to uciążliwości dla mieszkayców sąsiednich 
nieruchomości jak na przykład: hałas, odór (smród, 
fetor), zanieczyszczenie terenu itp., 

2) utrzymywania drobiu w obiektach budowlanych lub 
na terenach ogrodzonych uniemożliwiających ich 
przemieszczanie się poza granice nieruchomości, 

3) niezwłocznego usuwania wszelkich nieczystości 
związanych z utrzymywaniem drobiu. 

§ 25 

Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie w chwili 
wejścia w życie niniejszej uchwały, w sposób nie-
zgodny z warunkami określonymi w uchwale, obowią-
zane są w terminie 6 miesięcy zaprzestać utrzymywa- 
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nia zwierząt lub dostosować sposób i miejsce utrzy-
mywania zwierząt do warunków określonych w niniej-
szej uchwale. 

R o z d z i a ł  VIII 

Deratyzacja 

§ 26 

Rłaściciele nieruchomości obowiązani są do przepro-
wadzenia deratyzacji co najmniej dwa razy w roku,  
w terminach: 
– wiosną – od 1 marca do 30 kwietnia, 
– jesienią – od 1 października do 30 listopada. 

§ 27 

Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty 
zlokalizowane na terenie miasta, niezależnie od ich 
rodzaju, przeznaczenia i sposobu użytkowania. 

R o z d z i a ł  IX 

Przepisy końcowe 

§ 28 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 

§ 29 

Tracą moc: 
Uchwała nr XXXVIII/280/01 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia szcze-
gółowych zasad utrzymania czystości i porządku  
w gminie, zasad gromadzenia i wywozu odpadów ko-
munalnych, 
Uchwała nr XXVI/193/04 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie obowiązków 
osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na 
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla 
ludzi, zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku oraz w sprawie wyłapywania bez-
domnych zwierząt. 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZERODNIRZERO 
RIDO MIEJSKIEJ 

 
ZBIGNIEW DRAGAN 

 
 
 
 

2522 

UCHWAŁA RADY MIEJLKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta ZWotoryja do kategorii dróg 
gminnych 

 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 późn. 
zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086 z późn zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Od dnia 1 stycznia 2007 r. zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowane na terenie miasta Złotory-
ja, według wykazu: 
 

Lp. Nazwa ulicy Realizacja i przebieg drogi 
DługoDł 

km 
1 2 3 4 

  1. Boh. wetta Rarszawskiego  od ul. M. Konopnickiej do ul. Rynek 0,127 
  2. R. Broniewskiego od ul. Legnickiej –do gr. adm. Miasta Złotoryja 0,723 
  3. F. Rhopina od pl. Orląt Lwowskich – ul. Basztowej 0,112 
  4. Rmentarna  od ul. Rhojnowskiej – pl. Matejki 0,898 
  5. Dworcowa od ul. Zagrodzieyskiej – plac manewr. PKP 0,126 
  6. warbarska  od ul. Stromej – ul. Kolejowa 0,498 
  7. wórna od ul. Stromej – pl. Matejki 0,255 
  8. wórnicza od ul. Kościuszki – ul. Rojska Polskiego   0,904 
  9. H. Brodatego od ul. Riśniowej – Mieszka I 0,171 
10. Hoża od ul. Rojska Polskiego – do ujęcia wody 1,252 
11. Kard. S. Ryszyyskiego od ul. Legnickiej – ul. Legnickiej 0,692 
12. Klasztorna od ul. B. w. Rarszawskiego – pl. Matejki 0,352 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 

13. Kolejowa od ul. 3 Maja – pl. Lotników Polskich 0,638 
14. M. Konopnickiej od ul. Krasickiego – ul. Sienkiewicza 0,331 
15. T. Kościuszki od ul. Reymonta –  ul. Kolejowa 0,614 
16. ul. Św. Jadwigi  

i I. Krasickiego 
od ul. Rynek – ul. Klasztornej 
od ul. Klasztornej – ul. Staszica 

0,133 
0,077 

17. Krótka od pl. Matejki – ul. Staszica 0,216 
18. Leszczyyska  od ul. Krzywoustego – gr. adm. Miasta 1,722 
19. I. Mickiewicza od ul. Rynek – pl. Matejki 0,176 
20. Mieszka I od ul. Hożej – ul. Szczęśliwej 0,233 
21. Ileja Miła  od pl. Lotników Pol. – ul. R. Reymonta 0,453 
22. pl. Orląt Lwowskich zbieg ulic: Szkolnej. Miłej 0,086 
23. pl. J. Matejki zbieg ulic: Klasztorna, Mickiewicza, Krótka 0,228 
24. pl. R. Reymonta zbieg ulic: R. Polskiego. Kościuszki, Miłej, Żeromskiego, 

Basztowej, Podwale, Sienkiewicza 
0,172 

25. pl. Niepodległości zbieg ulic: Zaułek, Żeromskiego, Basztowej, Rynek 0,305 
26. Podwale od pl. Reymonta – B. Krzywoustego 0,234 
27. Rynek zbieg ulic: Basztowej, Rhopina, Solnej, Mickiewicza, Boh. 

wetta Rarszawskiego, Niepodległości, Piłsudskiego, Krasic-
kiego 

0,479 

28. J. Słowackiego  od ul. Hożej – B. Krzywoustego 0,430 
29. Solna od ul. Rynek – ul. Kolejowa 0,144 
30. Sportowa od ul. Kolejowa – do budynku ZOKiR „Pałacyk” 1,053 
31. Stroma od ul. Krótkiej – do ul. warbarskiej 0,222 
32. Szkolna od ul. Solnej – ul. Rhopina 0,150 
33. Szpitalna od ul. Kościuszki – ślepe zakoyczenie 0,228 
34. Rilcza od ul. Mieszka I – ul. Słonecznej 0,769 
35. Riśniowa od ul. Rilczej – ślepe zakoyczenie 0,378 
36. R. Żeromskiego od ul. Reymonta – pl. Niepodległości 0,115 
  RASEM 15,696 

 
§ 2 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 
 

PRZERODNIRZERO 
RIDO MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW WOŹNIAK 
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2523 

UCHWAŁA RADY MIEJLKIEJ JELENIEJ GZRY 

z dnia 4 lipca 2006 r. 

w sprawie ustalenia sposobu zapWaty i oprocentowania rat rocznych opWaty z 
tytuWu przeksztaWcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wWasnokci 
nieruchomokci, stanowiących wWasnokć Miasta Jelenia Góra, oraz wyrażenia 
zgody na udzielanie bonifikat od opWat za przeksztaWcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo wWasnokci nieruchomokci zabudowanych na cele 
   mieszkaniowe oraz nieruchomokci rolnych i uchylenia niektórych uchwaW 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a”, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 
41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 2 
i ust. 3 pkt 2, art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształce-
niu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. 
U. Nr 175, poz. 1459), art. 32, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt 9 i ust. 
3, art. 69, art. 70 ust. 2–3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 
2603 ze zmianami) uchwala się, co  następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała ma zastosowanie do osób fizycznych  
i prawnych uprawnionych do przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nie-
ruchomości, stanowiących własność Miasta Jelenia 
wóra, na podstawie przepisów ustawy z dnia  
29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459). 

2. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości 
może być dokonywana za jednorazową zapłatą lub 
z rozłożeniem na raty roczne, na czas niedłuższy  
niż 10 lat. 

3. R przypadku rozłożenia opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści nieruchomości na raty roczne, pierwszą ratę 
ustala się w wysokości nie niższej niż 25% kwoty 
przypadającej do zapłaty, po uwzględnieniu warto-
ści prawa użytkowania wieczystego. 

4. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości,  
o której mowa w ust. 2, oraz pierwsza rata roczna, 
o której mowa w ust. 3, płatne są w terminie  
14 dni od dnia, w którym decyzja stała się osta-
teczna.  

5. Pozostałe raty roczne płatne są w terminie do dnia 
31 marca każdego roku wraz z oprocentowaniem 
przy zastosowaniu stopy procentowej równej sto-
pie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy 
Bank Polski. 

6. Koszty wyceny nieruchomości dokonanej przez 
rzeczoznawcę majątkowego oraz inne koszty zwią-
zane z  przekształceniem prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości pono-
szą wnioskodawcy. 

7. Koszty wyceny nieruchomości będącej przedmio-
tem przekształcenia prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności wnoszone są przez każdego 
występującego z żądaniem przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nie-
ruchomości.  

8. R przypadku rezygnacji złożonej przez wniosko-
dawców z prowadzonego postępowania w sprawie 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności nieruchomości uiszczone kosz-
ty przeznaczone na sporządzenie wyceny nieru-
chomości nie podlegają zwrotowi. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19/383/06 z dnia 24 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 1 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8). 

§ 2 

Ryraża się zgodę na udzielanie przez Prezydenta Mia-
sta Jeleniej wóry bonifikat od opłat za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe 
oraz nieruchomości rolnych, przy jednorazowym wnie-
sieniu opłaty, w wysokości: 
a) 99% kwoty przypadającej do zapłaty, po uwzględ-

nieniu wartości prawa użytkowania wieczystego, 
gdy nieruchomość została zabudowana przed dniem 
27 maja 1990 r. budynkiem w którym znajdują się 
co najmniej 2 lokale mieszkalne, 

b) 98% kwoty  przypadającej do zapłaty, po uwzględ-
nieniu wartości prawa użytkowania wieczystego, 
gdy użytkowanie wieczyste zostało ustanowione 
dla nieruchomości przed dniem 27 maja 1990 r., 

c) 75% kwoty  przypadającej do zapłaty, po uwzględ-
nieniu wartości prawa użytkowania wieczystego, 
gdy użytkowanie wieczyste zostało ustanowione 
dla nieruchomości w okresie od dnia 27 maja  
1990 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., 

d) 50% kwoty przypadającej do zapłaty, po uwzględ-
nieniu wartości prawa użytkowania wieczystego, 
gdy użytkowanie wieczyste zostało ustanowione 
dla nieruchomości w okresie od dnia 1 stycznia 
1996 r., 

e) 98% kwoty przypadającej do zapłaty, po uwzględ-
nieniu wartości prawa użytkowania wieczystego, 
dla spółdzielni mieszkaniowych za nieruchomości 
zabudowane budynkami mieszkalnymi, 
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f) 98% kwoty przypadającej do zapłaty, po uwzględ-
nieniu wartości prawa użytkowania wieczystego, 
dla nieruchomości rolnych. 

§ 3 

R uchwale nr 99/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej wóry 
z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie określenia zasad 
sprzedaży gruntów zabudowanych stanowiących 
przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużyt-
kowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na rzecz 
spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowie-
niem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub 
z przeniesieniem na członków spółdzielni własności 
lokali lub domków jednorodzinnych wprowadza się 
następujące zmiany: skreśla się § 6.  

§ 4 

Traci moc uchwała nr 199/XX/2004 Rady Miejskiej 
Jeleniej wóry z dnia 20 kwietnia 2004 roku zmieniają-
ca uchwałę nr 99/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej wóry 
z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie określenia zasad 
sprzedaży gruntów zabudowanych stanowiących 
przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużyt-
kowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na rzecz 
spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowie-
niem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub 
z przeniesieniem na członków spółdzielni własności 
lokali lub domków jednorodzinnych. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr 679/XLIX/2002 Rady Miejskiej 
Jeleniej wóry z dnia 16 kwietnia 2002 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości gruntowych przezna-
czonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 
oraz ustalenia sposobu zapłaty i oprocentowania rat 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr 367/XXXII/2005 Rady Miejskiej 
Jeleniej wóry z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie 
zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych 
prawa własności nieruchomości gruntowych, dla któ-
rych prawo użytkowania wieczystego powstało przed 
dniem 27 maja 1990 r. stanowiących własność Miasta 
Jeleniej wóry, wykorzystywanych na cele mieszkanio-
we i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. 

§ 7 

Rykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Jeleniej wóry. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZERODNIRZERO 
RIDO MIEJSKIEJ 

 
JERZY PLESKOT
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UCHWAŁA RADY MIALTA I GMINY WLEA 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia Ltatutu Miejsko-Gminnego Okrodka Pomocy  
LpoWecznej we Wleniu 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Miasta i wminy Rley uchwala: 

 
 

LTATUT 
MIEJLKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY LPOŁECZNEJ WE WLENIU 

 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Miejsko-wminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany 
dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową Miasta  
i wminy Rley, utworzoną na podstawie uchwały  
nr IV\38\90 Rady Narodowej Miasta i wminy Rley  

z dnia 06 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Miej-
sko-wminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Rle-
niu. 

§ 2 

Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta i wminy 
Rley. 
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§ 3 

Siedziba Ośrodka znajduje się we Rleniu przy  
ul. Ogrodowej nr 8. 

§ 4 

Ośrodek działa w oparciu o: 
1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. Nr 4 z 2001 r. 142, poz. 1591 
ze zmianami). 

2. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze 
zmianami). 

3. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 
ze zmianami). 

4. Ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1593 ze zmianami). 

5. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, 
poz. 535 ze zmianami). 

6. Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228,  
poz. 2225 ze zmianami). 

7. Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowa-
niu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zalicz-
ce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86,  
poz. 732 ze zmianami). 

8. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, 
poz. 1493 ze zmianami). 

9. Uchwałę Rady Miasta i wminy Rley. 
10. Inne właściwe akty prawne. 

§ 5 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Rleniu używa  
pieczęci prostokątnej w brzmieniu: Miejsko- wminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-610 Rley, ul. Ogro-
dowa 8, tel. (075) 713-65-83 Regon 003271691, 
NIP: 616-12-27-108. 

§ 6 

R zakresie realizacji celów i zaday pomocy społecznej 
Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami samorzą-
du terytorialnego, organizacjami społecznymi i poza-
rządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, 
zakładami opieki zdrowotnej, fundacjami i stowarzy-
szeniami oraz osobami prawnymi i fizycznymi. 

Podstawowe zadania Okrodka 

§ 7 

Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie na obszarze dzia-
łania Miasta i wminy Rley wszechstronnych i dostęp-
nych świadczey w zakresie pomocy społecznej. 

§ 8 

1. Pomoc społeczna zajmuje się potrzebami jednostek, 
rodzin i grup społecznych pozostających w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej. 

2. Udzielanie pomocy jest realizowane poprzez pracę 
socjalną oraz w formie pomocy finansowej, rze-
czowej i usługowej. 

3. Prowadzi diagnostykę środowiskową, udziela 
świadczey, organizuje opiekę i usługi domowe. 

Organizacja Okrodka 

§ 9 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który zarządza nim  
i reprezentuje go na zewnątrz oraz wykonuje czyn-
ności w sprawach z zakresu prawa pracy w sto-
sunku do zatrudnionych w nim pracowników. 

2. Kierownik organizuje pracę w Ośrodku oraz spra-
wuje nadzór nad realizacją zaday wykonywanych 
przez pracowników. 

3. Kierownik odpowiada za prawidłowość sporządzo-
nych planów i wydatków oraz realizację tego planu. 

4. Kierownik zarządza powierzonym majątkiem zgod-
nie z obowiązującymi przepisami na podstawie 
upoważnienia Burmistrza Miasta i wminy Rley. 

5. Kierownik Ośrodka w zakresie powierzonych zaday 
wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia 
Burmistrza Miasta i wminy Rley. 

6. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Kierownik 
w regulaminie organizacyjnym. 

7. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka wy-
konuje Burmistrz Miasta i wminy Rley. 

§ 10 

Zadania Ośrodka realizowane są przez zatrudnionych 
na samodzielnych stanowiskach: 
1. włównego Księgowego, 
2. Pracowników socjalnych, 
3. Opiekunki środowiskowe, 
4. Pracownika ds. świadczey rodzinnych i zaliczki 

alimentacyjnej. 

Zasady finansowania Okrodka 

§ 11 

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest 
roczny plan finansowy określający dochody i wy-
datki według wymogów klasyfikacji budżetowej 
sporządzony na podstawie uchwalonego budżetu 
gminy. Plan finansowy Ośrodka zatwierdza Bur-
mistrz Miasta i wminy Rley. 

2. Ośrodek prowadzi pełną rachunkowość jednostki 
oraz sporządza sprawozdania z realizacji planu,  
o którym mowa w ust. 1. 

3. Okresem rozliczeniowym z budżetem Miasta i wmi-
ny Rley jest rok kalendarzowy. 

4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy,  
w banku wskazanym przez Radę Miasta i wminy 
Rley.  

5. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie  
z ustawą o rachunkowości i innymi obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

Postanowienia końcowe 

§ 12 

Zmiany w statucie Ośrodka mogą nastąpić w drodze 
uchwały Rady Miasta i wminy Rley. 

§ 13 

Traci moc uchwała nr XXXIII/165/93 Rady Miasta  
i wminy we Rleniu z dnia 3 lipca 1993 r. w sprawie 
ustalenia Statutu Miejsko-wminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Rleniu. 
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§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 

 

 

 

§ 15 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i wminy Rley. 
 

PRZERODNIRZERO 
RIDO MIISTI I wMINO 

 
KAZIMIERZ PIETRUSZKA 
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UCHWAŁA RADY MIALTA I GMINY WLEA 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie okreklenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Mia-
sta i Gminy Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych 
                                 organizacjom pozarządowym  

 Na podstawie art. 176 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. ze zmianami), 
w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Mia-
sta i wminy Rley uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 
Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Niniejsza uchwała reguluje: 
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji, 
b) sposób rozliczenia dotacji, 
c) sposób kontroli wykonywania dotowanego za-

dania odniesieniu do organizacji pozarządowych, 
którym Miasto i wmina Rley zamierza zlecać za-
dania publiczne niewyszczególnione w art. 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami). 

2. Pod pojęciem „organizacja pozarządowa” na po-
trzeby niniejszej uchwały należy rozumieć niezali-
czony do sektora finansów publicznych i niedziała-
jący w celu osiągnięcia zysku podmiot z art. 176 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  
z 2005 r. ze zmianami). 

§ 2 

Środki finansowe na dotacje dla organizacji pozarzą-
dowych planuje się jako wydatki wyodrębnione w 
stosownych pozycjach budżetu Miasta i wminy Rley. 

R o z d z i a ł   2 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji 

§ 3 

1. Burmistrz Miasta i wminy Rley występując z inicja-
tywą zlecenia realizacji zaday finansowanych dota-
cją umieszcza listę tych zaday na tablicy ogłoszey 
Urzędu Miasta i wminy – określając: 
a) rodzaj zadania 

b) termin realizacji 
c) warunki, jakie powinien spełniać podmiot doto-

wany 
d) termin składania ofert realizacji zadania. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wywiesza się 
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w sto-
sunku do terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt d. 

§ 4 

1. Rniosek organizacji pozarządowej o udzielenie do-
tacji powinien zawierać w szczególności: 
a) określenie podmiotu występującego z wnio-

skiem, 
b) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego 

do realizacji zadania, 
c) wysokość oczekiwanej kwoty dotacji. 

2. Do wniosku dołącza się dodatkowo: 
a) wyciąg z rejestru właściwego dla danej organi-

zacji pozarządowej, 
b) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 

zadania. 
3. Rniosek powinien być podpisany przez osoby 

uprawnione do składania oświadczey woli zgodnie z 
przepisami dotyczącymi podmiotu dotowanego. 

4. Burmistrz Miasta i wminy Rley może uzależnić roz-
patrzenie wniosku od złożenia w określonym termi-
nie dodatkowych informacji lub dokumentów. 

§ 5 

Przy wyborze podmiotu dotowanego Burmistrz Miasta 
i wminy Rley obowiązany jest kierować się gwarancją 
właściwego wykonania zadania oraz wielkością dotacji 
określoną we wniosku. 

§ 6 

Przy rozpatrzeniu wniosku Burmistrz Miasta i wminy 
Rley uwzględnia w szczególności: 
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a) znaczenie zadania dla interesów gminy 
b) wysokość środków budżetowych, które są prze-

znaczone na realizację danego zadania  
c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-

tów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczo-
wego zadania 

d) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot 
dotowany 

e) analizę wykonania zaday zleconych podmiotowi 
dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnie-
niem w szczególności jakości i terminowości rozli-
czenia otrzymanej dotacji. 

§ 7 

1. Listę podmiotów dotowanych ogłasza się na tablicy 
ogłoszey Urzędu Miasta i wminy Rley określając: 
a) nazwę podmiotu dotowanego  
b) zadanie zlecone do wykonania 
c) wysokość przyznanej dotacji. 

2. Ogłoszenie na tablicy ogłoszey, o którym mowa w 
ust. 1, umieszcza się niezwłocznie po rozstrzygnię-
ciu w przedmiocie zgłoszonych wniosków o dota-
cję. Ogłoszenie to winno być wywieszone przez 
okres co najmniej 14 dni. 

§ 8 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na pod-
stawie umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem 
dotowanym. 

§ 9 

Umowa dotacyjna zawiera w szczególności: 
1. oznaczenie stron 
2. określenie czasu, na jaki zostaje zawarta 
3. szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zada-

nia i terminy jego wykonania 
4. określenie wysokości dotacji, jaką gmina przekaże 

podmiotowi dotowanemu z tytułu realizacji umowy 
oraz termin i tryb płatności 

5. określenie trybów i terminów przekazywania dotacji 
6. określenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej 

dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części do-
tacji 

7. zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania 
się kontroli przeprowadzonej przez Urząd Miasta  
i wminy Rley w zakresie objętym umową oraz tryb 
tej kontroli 

8. postanowienia o karach umownych na wypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

9. określenie warunków wypowiedzenia umowy. 

R o z d z i a ł   3 

Lposób rozliczenia dotacji 

§ 10 

Dotację należy rozliczyć w terminie 30 dni od zreali-
zowania zadania lub zrealizowania kolejnego etapu 
zadania. 

§ 11 

Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje się w 
szczególności kopie bądź kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem: 
a) rachunków, faktur oraz ich zestawienia 
b) list płac, delegacji itp. 

§ 12 

Niewykorzystane przez podmiot dotowany środki pod-
legają zwrotowi w terminie rozliczenia dotacji  
z § 10. 

§ 13 

R umowie zamieszcza się postanowienie, że jeżeli 
dotacja nie zostanie rozliczona lub przedstawione 
przez podmiot dotowany rozliczenie nie zostanie przy-
jęte przez Burmistrza Miasta i wminy Rley, to przeka-
zana kwota dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetka-
mi jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia 
przekazania dotacji. 

§ 14 

R terminie do 31 lipca danego roku budżetowego i do 
31 marca roku następnego wywiesza się na tablicy 
ogłoszey Urzędu Miasta i wminy Rley zestawienie 
udzielonych, wykorzystanych i rozliczonych w po-
przednim półroczu dotacji. Zestawienie wywiesza się 
na tablicy ogłoszey przez okres 14 dni. 

R o z d z i a ł   4  

Lposób kontroli realizacji dotowanego zadania 

§ 15 

Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić takie 
zasady obiegu i opisywania dokumentów finanso-
wych, by oryginały dokumentów świadczących o do-
konaniu wydatków sfinansowanych w całości lub czę-
ści z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w klauzulę 
potwierdzającą ten fakt. 

§ 16 

R umowie dotacyjnej zamieszcza się postanowienie, 
iż podmiot dotowany wyraża zgodę na to, by odpo-
wiednie komórki Miasta i wminy Rley i komisje Rady 
Miasta i wminy Rley dokonywały kontroli sposobu 
wykorzystania dotacji. 

§ 17 

Kontrola, o której mowa w § 16, polega na: 
a) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji  

i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowa-
nego zadania (kontrola merytoryczna), 

b) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją 
dotowanego zadania, w szczególności znajdujących 
się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów 
finansowych (kontrola formalno-rachunkowa). 

§ 18 

R przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposo-
bie wykorzystania dotacji, polegających w szczególno-
ści na: 
1. niewłaściwym /niezgodnym z celem określonym we 

wniosku i zawartej umowie/ realizowaniem doto-
wanego zadania 

2. rozbieżnościach między oryginałami dokumentów,  
a przedstawionymi do rozliczenia kopiami, kseroko-
piami lub zestawieniami 

3. przedstawieniu nieprawdy w załączonych do rozli-
czenia oświadczeniach wstrzymuje się przekazywanie 
kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazywana 
kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami podatko- 



Dziennik Urzędowy 
Rojewództwa Dolnośląskiego Nr 159 –  16836  – Poz. 2525 i 2526 

wymi od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowa-
nemu. 

R o z d z i a ł   5 

Przepisy końcowe 

§ 19 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i wminy Rley. 

§ 20 

1. Traci moc uchwała nr 134/XXVII/05 z dnia 9 marca 
2005 roku w sprawie określenia trybu postępowa-
nia o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i wminy 
Rley, sposobu rozliczania i kontroli zaday zleco-
nych organizacjom pozarządowym. 

2. Umowy zawarte na podstawie uchwały, o której 
mowa w ust. 1, zachowują moc obowiązującą do 
czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa Dolnośląskie-
go. 
 
 
 

PRZERIDBURZERO 
RIDO MIISTI I wMINO 

 
KAZIMIERZ PIETRUSZKA
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 31 maja 2006 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystokci i porządku na terenie  

Gminy Lubin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 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 ), po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Rada wminy Lubin uchwala regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin, zwany dalej regu-
laminem, w następującej treści: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) ustawa – należy rozumieć ustawę z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.  
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),  

2) umowa – umowy rozumiane zgodnie z treścią 
art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach zawierane przez właści-
cieli nieruchomości z podmiotem posiadającym 
odpowiednie zezwolenie, 

3) odpady wielkogabarytowe – jeden ze strumieni 
odpadów komunalnych, który ze względu na 
swoje rozmiary i masę nie może być umiesz-
czony w typowych pojemnikach do zbierania 
odpadów komunalnych, 

4) odpady ulegające biodegradacji – rozumie się 
przez to odpady ulegające biodegradacji w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
o odpadach, 

5) odpady zielone – odpady ulegające biodegra-
dacji powstałe z pielęgnacji ogrodów i terenów 
zielonych, 

6) odpady opakowaniowe – opakowania z papie-
ru i tektury, opakowania wielomateriałowe 
opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, bla-
chy i aluminium wymienione w (KPwO), 

7) odpady budowlane – frakcja odpadów pocho-
dzących z remontów i budów, 

8) odpady niebezpieczne – frakcja odpadów nie-
bezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpa-
dach składających się na odpady komunalne 
(np: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki 
farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów mine-
ralnych i syntetycznych, leków),  

(Skarga Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-2/65/06 z dnia 27 lipca 2006 r. do RSI na § 1 
pkt 3 i 8). 
9) podmioty uprawnione – należy przez to rozu-

mieć przedsiębiorstwa będącymi gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami 
posiadającymi wydane przez wójta ważne ze-
zwolenie na prowadzenie działalności w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od wła- 
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ścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

10) chów zwierząt – rozumie się przez to wszelkie 
formy posiadania zwierząt gospodarskich bez 
względu na tytuł prawny oraz sposób ich 
utrzymywania i użytkowania. 

R o z d z i a ł   II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystokci i porządku 
na terenie nieruchomokci 

§ 2 

1. Rłaściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku oraz należytego stanu sanitar-
no-higienicznego na terenie nieruchomości poprzez: 
1) prowadzenie selektywnego zbierania i przeka-

zywania do odbioru odpadów komunalnych w 
opisanym niżej zakresie: 
a) odpady kuchenne mogą być kompostowane 

w przydomowych kompostownikach, w po-
zostałych przypadkach należy zgłosić do od-
bioru przez podmiot uprawniony w cyklu ty-
godniowym, 

b) odpady opakowaniowe – papier, tektura, 
tekstylia, metale zgłoszenie do odbioru w cy-
klu dwumiesięcznym lub częściej w zależno-
ści od potrzeb, 

c) odpady niebezpieczne odbierane w cyklu 
dwumiesięcznym, 

d) odpady wielkogabarytowe odbierane w cyklu 
półrocznym w terminie uzgodnionym z pod-
miotem uprawnionym poprzedzonym akcją 
informacyjną, 

e) odpady budowlane odbierane każdorazowo 
na indywidualne zgłoszenie właścicieli nieru-
chomości, 

f) odpady szkła i plastyku zbierane do pojemni-
ków ustawionych w określonych przez gminę 
miejscach publicznych odbierane w cyklu 
miesięcznym, 

g) odpady komunalne niesegregowane odbiera-
ne w cyklu dwutygodniowym, 

2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie 
i pozostałych zmieszanych podmiotowi upraw-
nionemu do odbioru, w terminach wyznaczo-
nych harmonogramem, 

3) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnę-
trza budynków każdej substancji lub przedmio-
tów, których posiadacz pozbywa się, lub do ich 
pozbycia się jest zobowiązany i przekazywanie 
ich podmiotowi uprawnionemu, 

4) usuwanie z terenu nieruchomości wraków po-
jazdów mechanicznych, 

5) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabie-
nie, zmywanie itp. zanieczyszczey z powierzchni 
nieruchomości i utrzymanie ich w należytym 
stanie sanitarno-higienicznym, 

6) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości nie-
zwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczey z powierzchni nieruchomo-
ści, w tym z podwórzy, przejść, bram, wzdłuż 
nieruchomości itp.  

7) usuwanie śniegu oraz nawisów (sopli) z dachów, 
okapów, rynien i innych części nieruchomości, 

8) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzey i innych 
obiektów należących do właściciela nieruchomo-
ści ogłoszey, plakatów, napisów, rysunków itp. 
umieszczonych tam bez  zachowania trybu 
przewidzianego przepisami prawa, 

(Skarga Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-2/65/06 z dnia 27 lipca 2006 r. do RSI na § 2 
ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 8). 
9) niezwłocznie usuwanie z terenu nieruchomości 

materiału rozbiórkowego i resztek materiałów 
budowlanych, powstałych w wyniku remontu  
i modernizacji lokali i budynków,  

§ 3 

2. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzy-
mania czystości i porządku, zabrania się: 
1) spalania odpadów komunalnych i odpadów nie-

bezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w insta-
lacjach grzewczych budynków,  

2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej archi-
tektury, trawników oraz zieleyców, urządzey 
wyposażenia placów zabaw, urządzey do zbie-
rania odpadów, obiektów  przeznaczonych do 
umieszczania ogłoszey i reklam, urządzey sta-
nowiących elementy infrastruktury komunalnej, 

3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogło-
szey itp.w miejscach do tego niewyznaczonych, 

(Skarga Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-2/65/06 z dnia 27 lipca 2006 r. do RSI na § 3 
ust. 2 pkt 2 i 3). 
4) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone 

dla zabaw dzieci i uprawiania sportu, 
5) zakopywania odpadów i padłych zwierząt, 
6) indywidualnego wywożenia i wysypywania od-

padów stałych, 
7) wylewania nieczystości płynnych poza urządze-

niami do tego przeznaczonymi, 
8) indywidualnego opróżniania zawartości zbiorni-

ków bezodpływowych przez właścicieli nieru-
chomości, 

9) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych 
do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych 
i wód opadowych spływających z powierzchni 
dachów, podjazdów itp. 

R o z d z i a ł   III 

Uprzątanie bWota, kniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z czękci nieruchomokci sWużących do użytku publicznego 

§ 4 

1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy: 
1) uprzątanie niezwłocznie po opadach śniegu, bło-

ta, lodu i innych zanieczyszczey z  powierzchni 
nieruchomości położonych wzdłuż ulicy, a także 
z podwórzy, przejść, bram itp. służących do 
użytku publicznego, 

2) uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na 
skraju chodnika, bez zgarniania na  jezdnię, tak 
by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące czy-
stość na jezdni,  

3) posypywanie chodnika położonego wzdłuż nie-
ruchomości piaskiem lub substancjami chemicz-
nymi (chlorek sodu, wapnia lub magnezu)celem 
usuwania śliskości nawierzchni, 



Dziennik Urzędowy 
Rojewództwa Dolnośląskiego Nr 159 –  16838  – Poz. 2526 

4) usuwanie śniegu, nawisów (sopli) z dachów, 
okapów, rynien i innych części nieruchomości 
mogących stanowić zagrożenie ruchu pieszych 
po chodniku. 

(Skarga Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-2/65/06 z dnia 27 lipca 2006 r. do RSI na § 4 
ust. 1 pkt 1, 3 i 4). 

R o z d z i a ł   IV 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych  
poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 5 

1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na 
terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi, jest dozwolona wyłącznie w miej-
scach do tego wyznaczonych. 

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych 
na terenie nieruchomości niesłużących do użytku 
publicznego, pod warunkiem odprowadzania po-
wstałych ścieków do zbiorników bezodpływowych, 
po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i od-
stojnik. 

3. Odprowadzanie takich ścieków bezpośrednio do 
gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione. 

§ 6 

1. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich 
bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nie-
ruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to 
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości 
dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gro-
madzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

R o z d z i a ł   V 

Rodzaje i minimalna pojemnokć urządzeń przeznaczo-
nych do zbierania odpadów komunalnych i gromadze-
nia nieczystokci ciekWych na terenie nieruchomokci  
                   oraz na drogach publicznych 

§ 7 

1. Rłaściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czy-
stości i porządku na jej terenie przez wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki  
o pojemności uwzględniające aktualne potrzeby, 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów  
z nieruchomości udostępnione przez podmiot 
uprawniony, z którym właściciel nieruchomości 
zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych  
z uwzględnieniem poniższych zasad: 
1) stałe niesegregowane odpady komunalne – po-

jemniki metalowe lub z tworzywa o pojemności 
110 l, 120 l, 240 l lub 1100 l (stosownie do 
wynikających potrzeb), 

2) odpady kuchenne mogą być kompostowane  
w kompostownikach przydomowych, a w razie 
ich braku składane w odrębnym przeznaczonym 
do tego celu kuble lub worku dostarczonym 
przez podmiot uprawniony, 

3) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papie-
rem, tekturą, tekstyliami i metalami  składane do 
worków odpowiedniej pojemności dostarczo-
nych przez podmiot uprawniony i przekazywane 
mu zgodnie z harmonogramem i umową, 

4) odpady niebezpieczne muszą być zbierane do 
worków w oryginalnych opakowaniach transpor-
towych zabezpieczających środowisko i ludzi 
przed ich oddziaływaniem lub workach dostar-
czonych przez podmiot uprawniony i przekazy-
wane jemu zgodnie z harmonogramem i umową, 

5) odpady wielkogabarytowe – nie wymagają spe-
cjalnych urządzey, składane w miejscu i terminie 
uzgodnionym z podmiotem uprawnionym, 

6) odpady budowlane składane do kontenera do-
starczonego przez podmiot uprawniony i w nim 
odbierane na indywidualne zgłoszenie właściciela 
nieruchomości, 

7) nieczystości ciekłe odprowadzane do sieci kana-
lizacji sanitarnej, a w przypadku jej braku w da-
nej miejscowości do zbiornika bezodpływowego 
o objętości dostosowanej do ilości osób przeby-
wających na nieruchomości, opróżniane i wywo-
żone przez podmiot uprawniony. 

2. wmina i jednostki prowadzące działalność gospo-
darczą są zobowiązani ustawić w miejscach pu-
blicznych (przed sklepami, świetlicami, szkołami, na 
cmentarzach, przystankach, remizach OSP, bo-
iskach i innych budynkach użyteczności publicznej) 
pojemniki o pojemności zgodnej z potrzebami prze-
znaczone do zbiórki odpadów komunalnych niese-
gregowanych i pojemniki przeznaczone na selek-
tywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego 
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 
uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki od-
padów, 
1) przy świetlicach, sklepach, remizach OSP, bo-

iskach – pojemniki do zbiórki odpadów komu-
nalnych niesegregowanych o pojemności co 
najmniej 110 l, 

2) przy cmentarzach pojemniki na odpady niese-
gregowane o poj. 1100 l, 

3) przy wiatach przystankowych komunikacji pu-
blicznej kosze uliczne o pojemności od 10 l do 
50 l. 

3. wmina jest zobowiązana ustawić w miejscach pu-
blicznych najczęściej uczęstrzanych przez miesz-
kayców na terenie sołectw pojemniki na selektyw-
ną zbiórkę odpadów: 
1) szkła, pojemniki z tworzywa sztucznego lub me-

talu o pojemności co najmniej 1500 l, 
2) plastyku, pojemniki siatkowane o pojemności 

1500 l. 
4. Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do 

wyposażenia miejsca, na którym ona  się odbywa, 
w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób 
uczestniczących w imprezie oraz w szalety przeno-
śne w liczbie jeden szalet do 100 osób uczestni-
czących w przypadku braku w pobliżu dostępu do 
tych urządzey. Organizatorzy imprezy są zobowią-
zani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi 
na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich 
opróżnienie i uprzątnięcie. 

§ 8 

1. Zasady rozmieszczania urządzey przeznaczonych 
do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości 
płynnych: 
1) przy lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów 

komunalnych należy uwzględnić wymogi przepi-
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sów § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia   12.IV.2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz.690), 

2) pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjo-
nowanymi odpadami należy na terenie nieru-
chomości ustawiać w miejscu w miarę możliwo-
ści wyodrębnionym,   dostępnym dla pracowni-
ków podmiotu uprawnionego do odbioru bez ko-
nieczności otwierania wejścia na teren nieru-
chomości lub wystawiać przed wejściem w dniu 
odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu  
z podmiotem uprawnionym, 

3) dopuszcza się również wjazd na teren nierucho-
mości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu 
odbioru odpadów w pojemnikach, 

4) zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe 
należy tak zlokalizować, by umożliwiony był do 
niego dojazd pojazdu asenizacyjnego w celu jego 
opróżnienia, 

5) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest 
utrzymywanie pojemników na odpady w odpo-
wiednim stanie czystości i dobrym stanie tech-
nicznym; czynności usługowe w tej mierze może 
również wykonywać podmiot uprawniony, 

6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe  
i niebezpieczne powinny być wystawione w 
terminie ustalonym w harmonogramie odbioru 
na chodnik lub przed wejściem na teren nieru-
chomości lub na inne miejsce wyznaczone przez 
podmiot uprawniony, 

7) wyselekcjonowane odpady budowlane pocho-
dzące z remontów i budów należy składać w 
miejscach zlokalizowanych i udostępnionych 
przez podmiot uprawniony, 

8) na przystankach komunikacji kosze należy lokali-
zować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedz-
twie oznaczenia przystanku. 

§ 9 

1. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowa-
nia właściwej eksploatacji urządzey do gromadzenia 
odpadów komunalnych: 
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na od-

pady komunalne śniegu, lodu, błota, gruzu, go-
rącego popiołu, żużla, substancji toksycznych, 
żrących, wybuchowych, przeterminowanych le-
ków, zużytych olejów, resztek farb, lakierów, 
rozpuszczalników  i innych odpadów niebez-
piecznych oraz odpadów z działalności gospo-
darczej. 

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach 
na odpady jakichkolwiek odpadów. 

3) do pojemników na papier, tekturę opakowanio-
wą i nieopakowaniową zabrania się wrzucać: 
opakowania z zawartością żywności, wapna, 
cementu, kalki technicznej oraz foliowanych 
prospektów i katalogów. 

4) do pojemników na opakowania szklane zabrania 
się wrzucać: ceramikę (porcelana, naczynia typu 
arco, talerze, doniczki), lustra, szklane opako-
wania farmaceutyczne i chemiczne, szkło bu-
dowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), szyby 
samochodowe. 

5) do pojemników na opakowania z tworzyw 
sztucznych zabrania się wrzucać: tworzywa 
sztuczne pochodzenia medycznego, folie mokre, 
opakowania po olejach i smarach, puszki po far-
bach i lakierach, opakowania po środkach chwa-
sto- i owadobójczych, 

6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów 
zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbior-
ników bezodpływowych przeznaczonych na 
ścieki bytowe. 

R o z d z i a ł   VI 

Częstotliwokć i sposób pozbywania się odpadów ko-
munalnych i nieczystokci ciekWych z terenu nierucho-
mokci oraz z terenów przeznaczonych do użytku  
                             publicznego  

§ 10 

1. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komu-
nalnych z terenów przeznaczonych do użytku pu-
blicznego: 
1) z pod świetlic, boisk, cmentarzy komunalnych, 

OSP dwa razy na miesiąc, 
2) z przystanków komunikacji – raz w tygodniu, 
3) wysegregowane w kontenerach odpady szkła  

i plastyku – raz w miesiącu. 
2. Rłaściciele nieruchomości wyposażonych w zbior-

niki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je  
z częstotliwością ustaloną w umowie z podmiotem  
uprawnionym, a w przypadku wcześniejszego za-
pełnienia zbiornika, zgłoszenie tego faktu przedsię-
biorcy uprawnionemu, z którym posiada umowę na 
opróżnianie. 

3. Rłaściciele punktów handlowych i usługowych  
z częstotliwością – dwa razy na miesiąc. 

4. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są 
usuwać odpady niezwłocznie po zakoyczeniu im-
prezy. 

5. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiąza-
ni do natychmiastowego   usunięcia zanieczysz-
czey powstałych w wyniku załadunku i transportu 
odpadów. 

§ 11 

Lposób pozbywania się odpadów i opróżniania  
zbiorników bezodpWywowych 

1. Odpady komunalne niesegregowane i segregowane, 
są odbierane od właścicieli nieruchomości przez 
podmiot uprawniony zgodnie z zawartą umową in-
dywidualną oraz harmonogramem. 

2. Rłaściciel nieruchomości jest zobowiązany umie-
ścić zapełnione urządzenia do zbierania odpadów w 
sposób określony w § 7, 

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa 
się na podstawie warunków określonych w umowie 
zawartej z podmiotem uprawnionym oraz na za-
mówienie właściciela nieruchomości złożonego do 
podmiotu uprawnionego. 

4. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą 
być wystawione w terminie i  miejscu uzgodnionym 
z podmiotem uprawnionym poprzedzonym akcją in-
formacyjną. 

5. Odpady budowlane pochodzące z remontów i bu-
dów składane do kontenerów podstawionych przez 
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podmiot uprawniony na indywidualne zgłoszenie 
właścicieli nieruchomości, 

6. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizo-
wać odbiór i transport odpadów, aby nie zagrażały 
one bezpieczeystwu ruchu drogowego i odbywały 
się w uzgodnionym terminie. 

R o z d z i a ł   VII 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji  dopuszczonych do skWadowania na 
skWadowiskach odpadów oraz ilokci odpadów wyselek-
cjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są  
                       podmioty uprawnione  

§ 12 

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi 
powinien zapewnić ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowa-
nych do składowania. 

2. Frakcje kuchenną i zieloną z odpadów komunalnych 
należy zagospodarować w przydomowych kompo-
stownikach.  

3. Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla gminy 
Lubin należy ograniczyć ilość odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 
składowania na składowiskach do: 
– 696 Mg w 2006 r. 
– 734 Mg w 2007 r.  
– 592 Mg w 2010 r. 
– 447 Mg w 2015 r. 

§ 13 

Inne wymagania wynikające z gminnego planu  
gospodarki odpadami 

1.Rprowadzenie zasady zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczenia ich ilości. 

2. Propagować działania zmierzające do ograniczenia 
ilości odpadów deponowanych na składowiskach. 

3. Prowadzić na terenie gminy selektywną zbiórkę 
odpadów opakowaniowych.  

4. Rozszerzyć akcję edukacyjno-informacyjną społe-
czeystwa dotyczącą selektywnej  zbiórki odpadów  
i tworzenia przydomowych kompostowni. 

R o z d z i a ł   VIII 

Obowiązki osób utrzymujących zwięrzeta domowe, 
mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwokcią dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem  
      terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§ 14 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowią-
zane do zachowania bezpieczeystwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagro-
żeniem lub uciążliwością dla zdrowia i życia ludzi i 
zwierząt oraz przed zanieczyszczaniem terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą 
pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwie-
rząt. 
(Skarga Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- 
-2/65/06 z dnia 27 lipca 2006 r. do RSI na § 14 
ust. 2). 

3. Zabrania się właścicielom psów na terenie gminy 
wypuszczania ich bez dozoru poza teren zabudowy 
jednorodzinnej, zagrodowej i posesji budynków wie-
lorodzinnych.  

4. Zabrania się wprowadzania psów do pomieszczey 
użyteczności publicznej, na tereny cmentarzy  
i miejsc kultu religijnego, placów zabaw dla dzieci  
i obiektów sportowych.  

5. Psy wyprowadzane poza teren nieruchomości  
w miejscach publicznych powinny być na smyczy, 
a psy rasy uznawanej za agresywne dodatkowo  
w nałożonym kagaycu. 

6. Odpady i nieczystości powstające podczas chowu 
zwierząt domowych winny być gromadzone i usu-
wane z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz 
w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia 
i środowiska. 

R o z d z i a ł   IX 

Wymagania odnoknie utrzymywania zwierząt gospo-
darskich na terenach wyWączonych z produkcji rolniczej 

§ 15 

1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodar-
skich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
pod warunkami: 
1) posiadania budynków gospodarczych przezna-

czonych do hodowli zwierząt spełniających wy-
mogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli dla 
środowiska, w tym emisji będące jej skutkiem, 
do obszaru nieruchomości, na której jest prowa-
dzona, 

3) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicz- 
nych, 

4) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie 
są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidzia-
ny dla ścieków, 

5) przechowywania obornika w pomieszczeniach 
inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych pły-
tach, zabezpieczonych przed przenikaniem wy-
cieku do   gruntu oraz posiadających instalację 
odprowadzającą wyciek do szczelnych zbiorni-
ków,  

6) przeprowadzania deratyzacji pomieszczey, w 
których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa 
razy w roku wiosną i jesienią, realizowaną przez 
podmiot uprawniony. 

R o z d z i a ł   X 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji  
oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 16 

1. Rłaściciele nieruchomości zobowiązani są do prze-
prowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na 
terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesie-
niu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może 
być realizowany tylko w miarę potrzeby. 

2. R przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwa-
rzającej zagrożenie sanitarne, Rójt w uzgodnieniu 
Paystwowym Powiatowym Inspektorem Sanitar-
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nym określi   obszary podlegające obowiązkowej de-
ratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin 
jej przeprowadzenia. 

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą wła-
ściciele nieruchomości. 

§ 17 

Rykonanie uchwały powierza się Rójtowi wminy Lu-
bin. 

§ 18 

Traci moc uchwała nr XXXI/121/97 Rady wminy Lubin 
z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szcze-

gółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie wminy Lubin. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

PRZERODNIRZERO 
RIDO wMINO 

 
ROMAN KOMARNICKI 

 
 

ZaWącznik nr 1 do regulaminu 
utrzymania czystokci i porządku 
na terenie Gminy Lubin 
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2527 

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 

z dnia 21 czerwca 2006 r. 

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Lewin KWodzki  
oraz okreklenia zakresu jej dziaWania 

 Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz § 36 ust. 1, 2 i 3 Statutu wminy 
Lewin Kłodzki – uchwała nr IV/32/03 Rady wminy Lewin Kłodzki z dnia 
23 stycznia 2003 r., w sprawie uchwalenia Statutu wminy Lewin Kłodzki 
(Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 841 z późn. zm.) Rada wminy Lewin Kłodzki 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Tworzy się na terenie wminy Lewin Kłodzki jed-
nostkę pomocniczą, to jest LoWectwo Jerzykowice 
Wielkie. 

2. Sołectwo Jerzykowice Rielkie tworzy, po przepro-
wadzeniu konsultacji z mieszkaycami w dniu  
3 czerwca 2006 roku zgodnie z uchwałą  
nr XLVIII/281/06 Rady wminy Lewin Kłodzki z dnia 
11 kwietnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkaycami gminy Lewin Kłodzki  
w sprawie utworzenia Sołectwa Jeleniów, Sołec-
twa Kocioł, Sołectwa Ritów, Sołectwa Jarków, 
Sołectwa Jerzykowice Rlk. 

§ 2 

wranice jednostki pomocniczej wymienionej w § 1 
określa załącznik graficzny stanowiący integralną 
część niniejszej uchwały, jako załącznik nr 1. 

§ 3 

1. Do zaday Sołectwa Jerzykowice Rielkie, zwane 
dalej Sołectwem, należy: 
1) reprezentowanie we współpracy z radnymi wmi-

ny Lewin Kłodzki interesów mieszkayców Sołec-
twa wobec władz gminy i innych jednostek po-
mocniczych, 

2) zapewnienie mieszkaycom udziału w decydowa-
niu w sprawach związanych z funkcjonowaniem 
i rozwojem Sołectwa, 

3) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokal-
nych w rozstrzyganiu spraw związanych z inte-

resem ogólnogminnym, a mającym wpływ na 
warunki życia w miejscu zamieszkania, 

4) organizowanie samopomocy mieszkayców  
i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca za-
mieszkania, 

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzial-
ności obywatelskiej za dobro wspólne. 

2. Dla realizacji celów określonych w ust. 1 Rada So-
łectwa współpracuje z radnymi z danego okręgu 
wyborczego, z Radą wminy Lewin Kłodzki oraz or-
ganizacjami społecznymi, religijnymi i innymi działa-
jącymi na jej terenie. 

§ 4 

Szczegółowe zasady działania Sołectwa określa Statut 
Sołectwa stanowiący integralną część niniejszej 
uchwały, jako załącznik nr 2. 

§ 5 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Rojewództwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Roje-
wództwa Dolnośląskiego. 

 
 

PRZERODNIRZERO 
RIDO wMINO 

 
JERZY SYPEK 
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ZaWącznik nr 1 do uchwaWy Rady Gmi-
ny Lewin KWodzki z dnia 21 czerwca 
2006 r. (poz. 2527) 
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ZaWącznik nr 2 do uchwaWy Rady Gmi-
ny Lewin KWodzki z dnia 21 czerwca 
2006 r. (poz. 2527) 

 
LTATUT 

LOŁECTWA JERZYKOWICE WIELKIE 
 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Terenem działania i siedzibą sołectwa jest wieś 
Jerzykowice Rielkie. 

2. Sołectwo obejmuje obszar 450,47 ha. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. Gminie – należy przez to rozumieć wminę Lewin 

Kłodzki. 
2. Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

wminy Lewin Kłodzki. 
3. Wójcie – należy przez to rozumieć Rójta wminy 

Lewin Kłodzki. 
4. LoWectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo 

Jerzykowice Rlk. 
5. Radzie LoWeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołectwa Jerzykowice Rlk. 
6. Ltatucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut 

Sołectwa Jerzykowice Rielkie. 

§ 3 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocni-
czą wminy. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wminy po-
siada i realizuje zadania własne na warunkach 
określonych w Statucie. 

3. Statut określa kompetencje, zadania i zakres dzia-
łania Sołectwa jak i jego organów oraz organizację 
wewnętrzną. 

4. R zakresie realizacji zaday własnych Sołectwo 
działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami Statutu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała  
z organami wminy w wykonywaniu zaday wła-
snych i zleconych wminy. 

6. Rozstrzygnięcia organów wminy dotyczące ży-
wotnych spraw Sołectwa podejmowane są po 
uzyskaniu opinii Rady Sołeckiej. 

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 
należących do jego własności z mocy ustawy  
i Statutu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-4/390/06 z dnia 27 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 7). 

8. Zmiana granic Sołectwa, jego zniesienie następuje  
z ważnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały Rady wminy pod następującymi warun-
kami: 
1) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkayca-

mi Sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkaycami granicznych sołectw, którzy 
mają interes społeczno-prawny w zmianach 
granicy sołectwa, 

2) z inicjatywy samych mieszkayców zaintereso-
wanych zmianami terytorialnymi Sołectwa. 

9. Zniesienie Sołectwa zmiana jego granic w ramach 
terytorium wminy następuje na mocy Statutu 
wminy Lewin Kłodzki i innych przepisów.  

10. Sołectwo nie podlega podziałowi. 

R o z d z i a ł  2 

Zakres dziaWania 

§ 4 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkayców Sołectwa. 

§ 5 

1. Do Sołectwa należy ogólnospołeczna i integracyjna 
funkcja. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) Rspółdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkayców, a w szczególności: 
niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia 
mieszkayców, wzajemnego szacunku, kultywo-
wania gospodarności, dyscypliny społecznej, po-
szanowania mienia; 

2) Działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) Organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej ze szczególnym 
uwzględnieniem niepełnosprawnych mieszkay-
ców pozbawionych pomocy z zewnątrz; 

4) Zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży; 

5) Podejmowanie działay mających na celu umac-
nianie bezpieczeystwa i porządku publicznego; 

6) Organizowanie i współdziałanie z właściwymi 
organami dla poprawy warunków sanitarnych, 
stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego. 

§ 6 

1. Do Sołectwa należy władnie i użytkowanie mienia 
według obowiązujących przepisów prawa w tym 
zakresie oraz na zasadach określonych w Statucie. 

2. Sołectwo jest właściwe w sprawach majątkowych: 
1) właściwości, użytkowania lub innych praw rze-

czowych i majątkowych, zwanych mieniem 
gminnym; 

2) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 
komunalnych; 

3) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich 
obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych 
i sportowych w ramach ustaley i planów oraz 
Budżetu wminy.  

§ 7 

Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową na 
zasadach określonych w Statucie wminy Lewin Kłodzki 
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z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa  
w tym zakresie oraz na podstawie niniejszego Statutu.  

R o z d z i a ł  3 

WWadze LoWectwa 

§ 8 

1. Samorządowymi władzami Sołectwa są: 
1) Zebranie Riejskie; 
2) Sołtys; 
3) Rada Sołecka. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata, li-
cząc od dnia wyboru, bez względu na wybory uzu-
pełniające. 

R o z d z i a ł  4 

Zebrania Wiejskie – kompetencje 

§ 9 

Kompetencją Zebrania Riejskiego są objęte wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa, 
określone w Statucie. 

§ 10 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Riejskiego należą 
w szczególności sprawy: 
1. Rybór i odwołanie organów Sołectwa, tj.: 

1) wybór i odwołanie Sołtysa; 
2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej. 

2. Zmiany Statutu, w zakresie podejmowania uchwał 
wnioskujących do Rady wminy o organizacji i za-
kresie działania Sołectwa, a zwłaszcza: 
1) zmiany kompetencji; 
2) struktury organów Sołectwa; 
3) zmiany zasad i form uczestnictwa Sołtysa  

w pracach Rady wminy; 
4) zamiany zasad zarządzania; 
5) korzystania z powierzonego Sołectwu mienia 

gminnego; 
6) warunków korzystania z przysługującej Sołec-

twu zdolności sądowej; 
7) zasad uprawniey do prowadzenia samodzielnej 

gospodarki finansowania w ramach budżetu 
wminy. 

3. Przedkładanie projektów w zakresie programowania 
i planowania, a w szczególności: 
1) uchwalania wieloletnich programów rozwoju go-

spodarczego Sołectwa; 
2) uchwalanie odcinków planów gospodarczych 

przedsięwzięć; 
3) uchwalanie programów i planów społecznych 

czynów. 
4. Rspółdziałanie z organami wminy w sprawach roz-

woju gospodarczego, a w szczególności: 
1) występowanie do Rady wminy z wnioskami oraz 

opiniami dotyczącymi realizacji zaday i funkcji 
ogólnogminnych na terenie Sołectwa; 

2) opiniowanie projektów planów szczegółowego 
zagospodarowania Sołectwa w zakresie: komu-
nikacji, handlu, usług, gastronomii, oświaty, 
wypoczynku; 

3) opiniowanie projektów decyzji lokalizacji placó-
wek handlowych, usług, rzemiosła. 

§ 11 

Ustala się następujące zasady gospodarowania mie-
niem gminnym: 
1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego przekazane-

go zarządzeniem Rady wminy.  
2. Przekazanie mienia następuje wyłącznie na umoty-

wowany wniosek Zebrania Riejskiego. 
3. Sołectwo tworzy i zarządza przekazanym im mie-

niem gminnym w zakresie i na zasadach określo-
nych przez Redę wminy. 

§ 12 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w Statucie wminy Lewin Kłodzki 
z uwzględnieniem niżej podanego trybu. 

2. Ustala się następujący tryb gospodarki finansowej: 
1) w celu realizacji samodzielności finansowej, Ze-

branie Riejskie uchwala roczny plan finansowo-
rzeczowy zwany budżetem Sołectwa i przedkła-
da Radzie wminy w terminach i na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach prawa; 

2) budżet Sołectwa powinien określać wydatki So-
łectwa w ujęciu działów, rozdziałów i paragra-
fów; 

3) budżet Sołectwa opracowuje Rada Sołecka  
i przedkłada go Zebraniu Riejskiemu do 10 paź-
dziernika poprzedzającego rok budżetowy. 

3. R przypadku, gdy Zebranie Riejskie nie złoży for-
malnego wniosku wraz z projektem budżetu Sołec-
twa, według obowiązujących przepisów prawa, So-
łectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach dotychczasowych.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/390/06 z dnia 27 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 12). 

§ 13 

1. Dochody Sołectwa mogą tworzyć: 
1) udziały w budżecie wminy; 
2) przychody własne Sołectwa związane z mająt-

kiem; 
3) dotacje celowe; 
4) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych; 
5) organizacje imprez okolicznościowych; 
6) inne dochody. 

2. Środki finansowe z budżetu sołectwa powinny być 
przeznaczone na: 
1) dofinansowanie komunalnych czynów społecz-

nych; 
2) utrzymanie i konserwacje mienia komunalnego; 
3) dofinansowanie rolników; 
4) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg. 

3. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa pro-
wadzi Rada Sołecka. 

4. Środki finansowe gromadzone są zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,  
a określonymi przez Radę wminy. 

5. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada 
Sołtys i Rada Sołecka. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/390/06 z dnia 27 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 13). 
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§ 14 

1. Sołectwo poprzez swoje organy może stosować 
różne formy kontroli społecznej. 

2. Upoważnia się Zebranie Riejskie do sprawowania 
kontroli społecznej nad działalnością instytucji i jed-
nostek administracyjnych wminy, działających  
w sferze użyteczności publicznej. 

3. Zebranie Riejskie może zaprosić na swe posiedze-
nie przedstawicieli instytucji, której problemy są 
przedmiotem jego zastosowania. 

4. Formami kontroli społecznej Zebrania Riejskiego 
mogą być: 
1) wyrażenie stosunku dla określonych postaw; 
2) stosowanie pochwał społecznych; 
3) podejmowanie działalności na rzecz budowania 

pożądanych społecznie autorytetów; 
4) wyrażanie braku aprobaty dla określonych po-

staw i działay. 
5. Zebranie Riejskie i upoważnione przez nie organy 

mogą zwrócić się do organów wminy o przeprowa-
dzenie kontroli specjalistycznej we wskazanym or-
ganie czy instytucji. 

R o z d z i a ł  5 

Zebranie Wiejskie – procedury 

§ 15 

1. Prawo uczestniczenia w Zebraniu Riejskim mają 
wszyscy mieszkaycy Sołectwa, zameldowani for-
malnie lub stale zamieszkujący na obszarze Sołec-
twa, posiadający czynne prawo wyborcze do rad 
gmin i niepozbawieni z mocy prawa uprawniey wy-
borczych. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-4/390/06 z dnia 27 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 15 ust. 1 we 
fragmencie: „zameldowani formalnie lub”). 

2. Uczestnictwo w Zebraniu Riejskim upoważnia do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczey; 
5) żądania zapisu do protokołu złożonego oświad-

czenia bądź deklaracji itp. 

§ 16 

1. R Zebraniu Riejskim mogą uczestniczyć Rójt lub 
upoważniony przez niego pracownik Urzędu wminy 
oraz radni Rady wminy.  

2. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

§ 17 

1. Ustala się następującą procedurę zwołania Zebrania 
Riejskiego, to jest zebranie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Rady Sołeckiej, 
3) na pisemny wniosek 1/10 uprawnionych do 

udziału w Zebraniu Riejskim, 
4) na wniosek Rady wminy lub Rójta. 

2. R przypadku trwałej nieobecności lub niemożności 
sprawowania przez Sołtysa urzędu do zwołania Ze-

brania Riejskiego upoważnia się wskazanego 
członka Rady Sołeckiej na mocy Zarządzenia Rójta. 

§ 18 

1. Zebranie Riejskie odbywa się w miarę potrzeb nie 
rzadziej niż 3 razy w roku, a w szczególności  
w okresie przedwiosennym i przed zakoyczeniem 
roku budżetowego. 

2. O Zebraniu Riejskim powiadamia się mieszkayców 
Sołectwa zgodnie z warunkami miejscowymi,  
w ogłoszeniu w szczególności należy zamieścić 
proponowany porządek obrad. 

3. R każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomienie  
o zwołaniu Zebrania Riejskiego wywiesza się na 
tablicy ogłoszey. 

§ 19 

Ustala się następujące warunki dotyczące Zebrania 
Riejskiego i prawomocności jego uchwał: 
1. Rymagane kworum dla ważności Zebrania Riej-

skiego i podejmowanych uchwał wynosi co naj-
mniej 10% uprawnionych mieszkayców Sołectwa. 

2. Uchwały i wnioski Zebrania Riejskiego podejmo-
wane są w trybie jawnym, wyjąwszy przeprowa-
dzenie wyborów oraz odwołania Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej. 

3. Uchwały i wnioski zapadają zwykła większością 
głosów, co oznacza, ze liczba „ZI” przewyższa 
liczbę głosów „PRZERIR”. 

§ 20 

1. Zebraniu Riejskiemu przewodniczy Sołtys z wyjąt-
kiem przypadków określonych w rozdziale 3 Statu-
tu. 

2. R razie nieobecności Sołtysa lub uzasadnionej nie-
możności prowadzenia obrad, Zebraniu Riejskiemu 
przewodniczy wybrany spośród siebie członek Rady 
Sołeckiej. 

3. Zebrania Riejskie są protokołowane przez protoko-
lanta, który powinien być członkiem Rady Sołeckiej. 

4. Protokół z Zebrania Riejskiego powinien zawierać: 
1) miejscowość i datę Zebrania; 
2) stwierdzenie ważności Zebrania; 
3) porządek obrad, który uchwala Zebranie Riej-

skie; 
4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dysku-

sji; 
5) podpisy Sołtysa i protokolanta; 
6) do protokołu załącza się listę obecności oraz 

wszystkie załączniki, jeżeli były one niezbędne 
do dyskusji; 

7) kopię protokołu z zebrania przesyła się do Urzę-
du wminy. 

R o z d z i a ł  6 

LoWtys – organ wykonawczy 

§ 21 

1. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wy-
konawczego Sołectwa. 

2. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Ryborcze, 
zgodnie z Rozdziałem 3 Statutu. 

3. Sołtys nie może udzielać pełnomocnictwa innej 
osobie. 
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§ 22 

1. Sołtysa jako organ wykonawczy Sołectwa Statut 
wyposaża w następujące podstawowe kompeten-
cje: 
1) reprezentanta Sołectwa; 
2) organizatora zaday sołectwa; 
3) administratora mienia gminnego i komunalnego; 
4) wykonawcy określonych przez prawo zaday  

z zakresu administracji publicznej w Sołectwie. 
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.  

§ 23 

Sołtys jako reprezentant Sołectwa jest uprawniony  
w szczególności do: 
1. Rystępowania Sołectwa wobec władz, instytucji 

organizacji i osób prawnych we wszystkich spra-
wach, które dotyczą społecznych i prawnych,  
w tym statutowych interesów Sołectwa. 

2. Udział w sesjach Rady wminy z prawem głosu  
i występowania w imieniu sołectwa w zakresie 
spraw Sołectwa. 

3. Rystępowanie wobec organów wminy z inicjaty-
wami w ramach zdolności sądowej Sołectwa  
i uprawniey do jej posiadania na mocy ustaley Sta-
tutu. 

4. Zwoływanie Zebrania Riejskiego i przewodniczenia 
jego obradom z uwzględnieniem przepisów § 17 
ust. 1 i § 18 Statutu. 

5. Zwoływanie i przewodniczenie Radzie Sołeckiej. 
6. Rnoszenie skarg i z tego tytułu reprezentowanie 

Sołectwa przed Naczelnym Sądem Idministracyj-
nym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/390/06 z dnia 27 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 23 pkt 3 i 6). 
7. Informowania ogółu mieszkayców o wszystkich 

ważniejszych dla sołectwa sprawach. 

§ 24 

1. Uczestnictwo w pracach Rady wminy odbywa się 
w ten sposób, że Sołtys: 
1) bierze udział w sesjach Rady wminy, jednakże 

bez prawa głosowania; 
2) ma prawo głosu w dyskusji w zakresie spraw 

Sołectwa, zgodnie ze Statutem wminy Lewin 
Kłodzki. 

2. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach określo-
nych w Statucie wminy Lewin Kłodzki. 

3. Sołtys jako organizator zaday sołectwa uprawniony 
jest w szczególności do: 
1) projektowania programów i planów Sołectwa 

oraz przedkładania ich Zebraniu Riejskiemu; 
2) przygotowania dla Zebrania Riejskiego projek-

tów rozstrzygnięć – uchwał należących z mocy 
Statutu do jego kompetencji decyzyjnych, opi-
niodawczych, wnioskodawczych i kontrolnych; 

3) przygotowania projektów budżetu Sołectwa oraz 
podejmowania odpowiednich działay konsulta-
cyjnych z Rójtem; 

4) organizowania i koordynowania inicjatyw jak  
i przedsięwzięć społecznych, mających na celu 
poprawy warunków społeczności wiejskiej,  
w szczególności poprzez projektowanie, zachę-

cania, propagowanie oraz realizację społecznych 
czynów komunalnych; 

5) podejmowanie działay wykonawczych z Radą 
Sołecką w sprawach realizacji uchwał Zebrania 
Riejskiego i uchwał Rady wminy odnoszących 
się do Sołectwa oraz postanowiey Statutu.  

4. Sołtys jako administrator mienia gminnego i komu-
nalnego podejmuje czynności określone przez Radę 
wminy. 

5. Sołtys podejmuje, określone przepisami prawa, 
zadania z zakresu administracji publicznej, a w 
szczególności: 
1) dotyczące obronności; 
2) dotyczące ochrony przeciwpożarowej; 
3) zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwa-

nia ich skutków; 
4) współdziałania z organami Paystwowej Inspekcji 

Sanitarnej w zakresie zwalczania choroby  
u zwierząt. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-4/390/06 z dnia 27 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 24 ust. 5). 

6. Sołtys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej 
przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

7. Sołtys jest obowiązany do: 
1) przewodniczenia Radzie Sołeckiej; 
2) prowadzenia biura Sołectwa; 
3) zwoływania i organizowania Zebrania Riejskie-

go, w tym celu: 
a) rozwiesza ogłoszenia o Zebraniu wiejskim 

zgodnie ze Statutem oraz w takim miejscu  
i terminie, aby zapewnić jak największy udział 
mieszkayców; 

b) poza ogłoszeniami Sołtys może korzystać  
z innych dogodnych sposobów zawiadamia-
nia mieszkayców; 

4) realizacji uchwał Rady wminy i Zarządzey Rójta 
dotyczących Sołectwa, a także umożliwia zapo-
znanie się z uchwałami Rady wminy jak i naj-
szerszego kręgu mieszkayców; 

5) Składanie Radzie wminy i Rójtowi corocznych 
sprawozday ze swojej działalności. 

R o z d z i a ł  7 

Rada LoWecka – kompetencje 

§ 25 

1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego  

i 2 członków. 
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 

§ 26 

1. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem 
w jego działalności, w szczególności w realizacji 
zaday o charakterze planującym, wykonawczym  
i zarządzającym. 

2. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 
swej działalności oraz dokonuje podziału pracy po-
między swoich członków. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależ-
ności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. 
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4. Z posiedzey Rady Sołeckiej sporządza się protokół 
według zasad określonych w § 20 ust. 3 Statutu. 

§ 27 

1. Do właściwości Rady Sołeckiej należy w szcze-
gólności: 

1) wyrażania opinii na temat budżetu dot. Sołec-
twa; 

2) opracowywanie programów oraz planów działa-
nia; 

3) inicjowanie udziału mieszkayców Sołectwa  
w rozwiązywaniu jego problemów; 

4) współorganizowanie wykonania uchwał Zebrania 
Riejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji; 

5) wyrażanie opinii oraz pełnienie roli stałego komi-
tetu komunalnych czynów społecznych w ra-
mach udzielonych uprawniey prze Zebranie 
Riejskie; 

6) podejmowanie inicjatyw dotyczących przezna-
czenia środków finansowych na cele rozwoju 
gospodarczego sołectwa; 

7) inicjowanie działay społecznie użytecznych dla 
Sołectwa u jego mieszkayców. 

2. R celu integracji społecznych działay środowiska 
wiejskiego, Rada Sołecka może zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli organów samorządo-
wych, zawodowych i społecznych działających  
w Sołectwie, omawiać plany oraz zamierzenia, po-
dejmować organizatorskie inicjatywy współdziała-
nia.  

R o z d z i a ł  8 

LoWecka Ordynacja Wyborcza 

A – WYBORY 

§ 28 

Do wyboru i Sołtysa i Rady uprawnione jest Zebranie 
Riejskie zwane dalej Zebraniem Ryborczym.  

§ 29 

1. Rybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza 
Rada wminy w terminie do 3 miesięcy po upływie 
ich kadencji. 

2. R zarządzeniu o wyborach podaje się: 
1) miejsce, godzinę i dziey Zebrania Ryborczego; 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 
a) wyborów przewodniczącego Zebrania Riej-

skiego, 
b) sprawozdanie z działalności organu wyko-

nawczego, 
c) dyskusja nad sprawozdaniem, 
d) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
e) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków 

Rady, 
f) przeprowadzenie głosowania, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Ogłoszenie o terminie Zebrania Ryborczego powin-
no dotrzeć do mieszkayców Sołectwa na co naj-
mniej 3 dni przed terminem wyborów. Ogłoszenie  
o terminie Zebrania wyborczego podawane jest do 
wiadomości mieszkayców w sposób ustalony Sta-
tutem.  

§ 30 

1. Zebranie Ryborcze wybiera w jawnym glosowaniu 
i zwykłą większością przewodniczącego obrad. 

2. R Zebraniu Ryborczym powinna uczestniczyć taka 
liczba mieszkayców, jaka jest wymagana Statutem 
do przeprowadzenia Zebrania Riejskiego. 

3. wdy Zebranie Ryborcze nie dojdzie do skutku, 
ogłasza się drugi termin, nie wcześniej jak po 14 
dniach. Zebranie w drugim terminie może odbyć 
się, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 5% 
mieszkayców. 

4. R Zebraniu Ryborczym mogą uczestniczyć miesz-
kaycu posiadający czynne i bierne prawo wyborcze. 

5. Jeżeli Zebranie Ryborcze nie dokona wybory Soł-
tysa ani Rady Sołeckiej, Sołectwo ulega rozwiąza-
niu na mocy prawa. 

§ 31 

1. Procedurę wyborczą przeprowadza Komisja Skruta-
cyjna w liczbie 3 osób, która jest powoływana spo-
śród uprawnionych uczestników Zebrania Ry-
borczego. 

2. Rzłonkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być kan-
dydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory do or-
ganów wykonawczych w pierwszej kolejności na 
Sołtysa, w drugiej na członków Rady Sołeckiej. 

4. Do zaday Komisji Skrutacyjnej należy: 
1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu wy-

borów; 
2) przyjęcie zgłoszey kandydatów; 
3) przygotowanie warunków organizacyjnych, np. 

urna wyborcza, zasłona i przeprowadzenie taj-
nego głosowania; 

4) ustalenie wyników glosowania i wyborów oraz 
ich ogłoszenia; 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, 
protokół przekazuje się do Urzędu wminy. 

5. Protokół Komisji skrutacyjnej winien zawierać: 
1) skład Komisji skrutacyjnej; 
2) ilość osób uczestniczących w głosowaniu; 
3) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych; 
4) ilość głosów oddanych na każdego kandydata; 
5) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego 

wyboru. 

§ 32 

1. Kandydaci na Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej 
mogą zgłaszać się sami lub być zgłoszeni przez 
prawomocnych członków Zebrania Ryborczego lub 
przez działające na terenie Sołectwa grupy albo or-
ganizacje społeczne. 

2. Kandydaci obowiązani są wyrazić pisemną zgodę 
na kandydowanie na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych 
członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona, a listę 
zgłoszey kandydatów zamyka się na mocy uchwały 
Zebrania Ryborczego. 

4. włosowanie na Sołtysa i członków Rady odbywa się 
wyłącznie osobiście. 

5. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są na 
podstawie właściwych przepisów ustawowych. 
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§ 33 

1. R związku z tym, że głosowanie jest tajne, Komisja 
Skrutacyjna otrzymuje karty do głosowania opa-
trzone pieczęciami Urzędu wminy. 

2. włosowanie odbywa się w ten sposób, że mieszka-
niec Sołectwa stawia znak „X” przy nazwisku kan-
dydata, na którego oddaje swój głos. Dla ważnego 
wyboru wymagana jest bezwzględna większość 
głosów obecnych na Zebraniu wyborczym miesz-
kayców (50%+1). 

3. Druki protokołów głosowania dla Komisji skrutacyj-
nej oraz karty do glosowania dostarcza Rójt. 

B – ODWOŁANIE 

§ 34. 

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sta-
nowi wyłączną kompetencję Zebrania Riejskiego. 

2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Riejskiego w celu 
ewentualnego odwołania Sołtysa lub Rad „in corpo-
re” albo poszczególnych członków Rady, uchwala 
Rada wminy, ustalając: miejsce, dziey, godzinę Ze-
brania Riejskiego. R zarządzeniu podaje wniosko-
dawcę odwołania. 

3. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może 
nastąpić przed upływem Kadencji, jeżeli organy te 
nie wykonują swych obowiązków, naruszają posta-
nowienia niniejszego Statutu lub dopuszczają się 
czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 

§ 35 

1. Rniosek o odwołanie Sołtysa lub członków Rady 
Sołeckiej może złożyć: 
1) prawomocni członkowie Zebrania Riejskiego  

w ilości 20 osób; 
2) Rada wminy; 
3) Rójt. 

2. Rniosek wymaga formy pisemnej i winien być kie-
rowany do Rady wminy. 

3. Rniosek o odwołanie powinien zawierać uzasad-
nienie. 

4. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że 
zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwio-
nych przyczyn. 

§ 36 

Jeżeli w trakcie kadencji zajdzie potrzeba założenia 
rezygnacji z funkcji Sołtysa lub Rzłonka Rady Sołec-
kiej, lub wystąpią inne ważne przyczyny powodujące 
niemożność sprawowania ww. urzędów, przeprowa-
dza się wybory uzupełniające. 

§ 37 

Rzynności doprowadzające do wyborów uzupełniają-
cych lub do odwołania Sołtysa lub członków Rady 
Sołeckiej przeprowadza się analogicznie jak w § 28– 
–32 Statutu. 

R o z d z i a ł  9 

Tryb konsultacji z mieszkańcami 

§ 38. 

Konsultacje rozumie się jako uzyskanie opinii w przed-
miocie sprawy, od prawomocnego Zebrania Riejskie-
go. 

§ 39 

1. Konsultację przeprowadzać mogą: 
1) Rada wminy; 
2) Rójt; 
3) Rada Sołecka. 

2. Konsultacje przeprowadza się w terminach: 
1) 40 dni od dnia zamiaru podjęcia uchwały  

w sprawie utworzenia Sołectwa; 
2) 50 dni od dnia wyznaczenia Sesji w sprawie 

zawieszenie Sołectwa; 
3) R pozostałych sprawach 30 dni od dnia wnie-

sienia wniosku do Przewodniczącego Rady wmi-
ny lub Rójta. 

R o z d z i a ł  10 

Nadzór i kontrola nad LoWectwem 

§ 40 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwem sprawuje Rada 
wminy. 

2. Nadzór nad działalnością samorządu Sołectwa 
sprawowany jest na podstawie kryteriów: 
1) zgodności z prawem; 
2) celowości; 
3) rzetelności i gospodarności. 

3. Do podstawowych środków nadzoru należy  
w szczególności: 
1) rozpatrywanie sprawozday z działalności gospo-

darczej, finansowej i społecznej Sołectwa; 
2) dokonywanie lustracji Sołectwa; 
3) dokonywanie oceny stanu Sołectwa na Sesji. 

4. Sołectwo powinno być zlustrowane, co najmniej 
dwa razy w kadencji. 

5. R toku lustracji obecny jest Sołtys oraz członkowie 
Rady Sołeckiej. 

§ 41 

1. Bieżąca kontrolę nad działalnością Sołectwa spra-
wuje Rójt, który jest zobowiązany do czuwania, 
aby mienie wminy i majtek Sołectwa nie były nara-
żone na szkody lub uszczuplenie. 

2. R przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia 
kompetencji przez Sołtysa lub Radę Sołecką, Rada 
wminy może uchwałą zawiesić działanie tych orga-
nów oraz zwołuje Zebranie Riejskie w celu podjęcia 
uchwały o dalszych czynnościach. 

3. Rójt wstrzymuje uchwały Zebrania Riejskiego 
sprzecznych z prawem i przekazuje do ponownego 
rozpatrzenia. 

4. Rójt i wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu 
wminy mają prawo żądania niezbędnych informacji  
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 

§ 42 

Skarbnik wminy sprawuje kontrolę działalności finan-
sowej Sołectwa. 

§ 43 

Spory między organami Sołectwa, to jest Zebraniem 
Riejskim, Sołtysem, Radą Sołecką na tle interpretacji 
Statutu, w tym odwołay czy sprzeciwu wobec Zarzą-
dzey Rójta naruszających istotne interesy Sołectwa, 
rozpatruje Rada wminy.  
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2528 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za kwiadczenia z pomocy spoWecznej 
będących w zakresie zadań wWasnych Gminy Lubin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 
1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 96 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, 
poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, 
poz.565, Nr 94, poz. 788, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, 
poz.1493) Rada wminy Lubin uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Niniejsza uchwała reguluje zasady zwrotu wydatków 
na następujące świadczenia z pomocy społecznej sta-
nowiące zadania własne wminy Lubin: 
1) usługi, z wyłączeniem usług opiekuyczych i specja-

listycznych usług opiekuyczych; 
2) pomoc rzeczową, z wyłączeniem pomocy na eko-

nomiczne usamodzielnienie się;  
3) zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod 

warunkiem zwrotu. 
§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),  

2) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 

§ 3 

Rydatki poniesione na świadczenia, o których mowa 
w § 1, podlegają zwrotowi w części lub w całości 
według następujących zasad: 
– 50% zwrotu przyznanego świadczenia przy docho-

dzie powyżej 100% do 130% kryterium dochodo-
wego,  

– 75% zwrotu przyznanego świadczenia przy docho-
dzie powyżej 130% do 150% kryterium dochodo-
wego, 

– 100% zwrotu przyznanego świadczenia przy do-
chodzie powyżej 150% kryterium dochodowego. 

§ 4 

1. Rydatki na świadczenia, o których mowa w § 1 
uchwały, podlegają zwrotowi w nie więcej niż  
12 nieoprocentowanych miesięcznych ratach.  

2. Osoba, na której spoczywa obowiązek zwrotu wy-
datków, dokonuje zwrotu wydatków na rachunek 
bankowy wminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubinie lub do kasy wOPS Lubin.  

3. Zwrotu wydatków dokonuje się począwszy od 
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym przyznano świadczenie. 

§ 5 

Rykonanie uchwały powierza się Rójtowi wminy Lu-
bin. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZERODNIRZERO 
RIDO  wMINO 

 
ROMAN KOMARNICKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Rojewództwa Dolnośląskiego Nr 159 –  16851  – Poz. 2529 

2529 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie okreklenia szczegóWowych warunków przyznawania i odpWatnokci 
za usWugi opiekuńcze i specjalistyczne usWugi opiekuńcze oraz szczegóWowych 
warunków czękciowego lub caWkowitego zwolnienia od opWat, jak również 
trybu ich pobierania, przyznawanych przez Gminny Okrodek Pomocy 
                                       LpoWecznej w Lubinie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128), oraz art. 50 ust. 6 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, 
poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, 
poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, 
poz. 1493) Rada wminy Lubin uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Usługi opiekuycze i specjalistyczne usługi opiekuycze 
przyznaje się w oparciu o wywiad środowiskowy na 
wniosek: 
– osoby wymagającej pomocy, 
– członka rodziny osoby wymagającej pomocy, 
– z urzędu. 

§ 2 

Ilość przyznanych godzin usług opiekuyczych i specja-
listycznych usług opiekuyczych winna odpowiadać 
ustalonym w trakcie wywiadu środowiskowego po-
trzebom osoby wymagającej pomocy, z uwzględnie-

niem możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 

§ 3 

Usługi opiekuycze przysługują nieodpłatnie świadcze-
niobiorcom, których dochód na osobę nie przekracza 
progu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej. 

§ 4 

Osoby, które nie spełniają warunku określonego w § 3 
niniejszej uchwały, ponoszą odpłatność za usługi opie-
kuycze w następującej wysokości: 

 
 
 
 
 
 
 

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 
Rysokość odpłatności 

naliczana od kosztu usługi 

w procentach w zł (netto) w procentach 

101–130 465,61–599,30 5–10 

131–150 603,91–691,50 11–15 

151–200 696,11–922,00 16–20 

201–250 926,61–1.152,50 21–25 

251–300 1.157,11–1.383,00 26–35 

301–330 1.387,61–1.521,30 36–50 

331–350 1.525,91–1.613,50 51–75 

351–380 1.618,11–1.751,80 76–100 

              Powyżej 381 1.751,80 100 
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Kryterium dochodowe dla osoby gospodarującej z rodziną 
Rysokość odpłatności 

naliczana od kosztu usługi 

w procentach w zł (netto) w procentach 

101–130 319,16–410,80 10–15 

131–150 413,96–474,00 16–20 

151–200 477,16–632,00 21–25 

201–250 635,16–790,00 26–30 

251–300 793,16–948,00 31–35 

301–330 951,16–1.042,80 36–50 

331–350 1.045,96–1.106,00 51–80 

351–380 1.109,16–1.200,80 81–100 

              Powyżej 381 1.203,96 100 

 
 

§ 5 

R szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik 
wminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na 
wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności lub pra-
cownika socjalnego, może zwolnić tę osobę częściowo 
lub całkowicie z obowiązku ponoszenia opłat za wyko-
nywane usługi, zwłaszcza w przypadkach: 
– zdarzenia losowego, 
– gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga 

pomocy w formie usług opiekuyczych, 
– gdy wydatki na leczenie podopiecznego są znaczne. 

§ 6 

Odpłatność za usługi jest wnoszona na konto Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubinie lub do kasy w terminie 
do 10 każdego miesiąca.  

§ 7 

Rykonanie uchwały powierza się Rójtowi wminy Lu-
bin. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZERODNIRZERO 
RIDO wMINO 

 
ROMAN KOMARNICKI
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie okreklenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
                                       rejestru zabytków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz.1568,  Dz. U. z 2004 r. Nr 116,  poz. 1203,  Dz. U z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441,  Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz.128) oraz art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 
959, Nr 238, poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz.362), Rada wminy 
Lubin uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Z budżetu gminy Lubin mogą być udzielane dotacje 
celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następują-
ce kryteria: 
1) znajduje się na stałe na terenie gminy Lubin, 
2) jest ogólnodostępny dla mieszkayców i turystów, 
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, 

naukowe lub kulturowe. 

§ 2 

1. Dotacje z budżetu gminy Lubin mogą być udzielone 
osobom posiadającym tytuł prawny do zabytku. 

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale 
wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kil-
koma wnioskami o dotacje na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane  przy wię-
cej niż jednym zabytku. 

§ 3 

1. Dotacja z budżetu gminy Lubin na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy 
jednym i tym samym zabytku może być udzielona 
do wysokości 100% nakładów koniecznych  na 
wykonanie tych prac lub robót budowlanych. 

2. R przypadku gdy  na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
przyznane są również inne środki publiczne, kwota 
dotacji przyznanej z budżetu gminy Lubin wraz  
z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środ-
ków publicznych nie może przekraczać 100% na-
kładów koniecznych na wykonanie tych prac lub 
robót. 

§ 4 

1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie 
wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Rzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

1. Rnioski o udzielenie dotacji odrębnie na każdy za-
bytek kierowane są do Rójta wminy Lubin. 

2. Rnioski o przyznanie dotacji na  bieżący rok budże-
towy należy składać do 30 września roku , w któ-
rym wnioskowana jest wypłata dotacji. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastoso-
wania w przypadku ubiegania się o dotację na pra-
ce określone w § 1 o charakterze  interwencyjnym 
wynikające z zagrożenia zabytku. 

4. Rnioski o przyznanie dotacji na następny rok bu-
dżetowy należy składać do dnia 31 sierpnia roku 
poprzedniego. 

5. Rniosek podlega zaopiniowaniu przez komisję Rady 
wminy Lubin właściwą do spraw kultury i właściwą 
do spraw budżetu. 

§ 6 

1. Dotacje przyznaje Rada wminy Lubin na wniosek 
Rójta wminy Lubin. 

2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji 
Rada wminy Lubin uwzględnia kwotę zaplanowaną 
na ten cel w budżecie gminy. 

§ 7 

Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać  
w szczególności: 
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku  

i termin ich wykonania, 
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, 
3) zobowiązanie się wnioskodawcy do przekazywania 

pisemnej informacji o wysokości środków publicz-
nych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych 
z innych źródeł, 

4) zobowiązanie się wnioskodawcy do stosowania 
takich zasad obiegu i opisywania dokumentów fi-
nansowych, aby oryginały dokumentów świadczą-
cych o dokonaniu wydatków finansowanych w ca-
łości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone 
były w sposób trwały  w klauzulę potwierdzającą 
ten fakt, 

5) zobowiązanie się wnioskodawcy do poddania się 
kontroli przeprowadzonej przez wminę Lubin w za-
kresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub 
robót budowlanych, 

6) określenie sposobu i terminów rozliczania kwot 
udzielonej dotacji, 

7)  określenie warunków, sposobu i terminów zwrotu 
niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wyko-
rzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

§ 8 

Kontrola, o której mowa w § 7 pkt 5, może być prze-
prowadzana przez osoby upoważnione przez Rójta 
wminy Lubin do czasu rozliczenia dotacji. Kontrola ta 
polega na: 
1. sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji 

celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania 
pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą 
umową (kontrola formalno-merytoryczna), 

2. sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją 
dotowanego zadania (w szczególności znajdujących 
się w siedzibie wnioskodawcy oryginałów doku-
mentów finansowych) pod kątem  ich zgodności  
z przepisami prawa, umową i zasadami rachunko-
wości (kontrola formalno-rachunkowa). 

§ 9 

1. R celu rozliczenia dotacji wnioskodawca w sposób 
i w terminach określonych w umowie składa Rój-
towi wminy Lubin  sprawozdania z wykonanych 
prac  lub robót budowlanych. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, określa: 
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdaw-

czym, w tym nakłady poniesione z innych środ-
ków publicznych, 

2) zestawienie rachunków dołączonych do spra-
wozdania w celu rozliczenia dotacji – z poda-
niem numeru pozycji kosztorysu, daty wysta-
wienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego 
kwoty wraz z określeniem wysokości środków z 
dotacji finansujących dany rachunek. 

3. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgod-
ności dołączonych dokumentów i informacji  ze 
stanem faktycznym. 

4. Rnioskodawca, rozliczając dotację, winien na we-
zwanie Rójta wminy uzupełnić brakujące dokumen-
ty i udzielić wyczerpującej informacji. 



Dziennik Urzędowy 
Rojewództwa Dolnośląskiego Nr 159 –  16854  – Poz. 2530 

§ 10 

R przypadku częściowego lub całkowitego niewyko-
nania dotowanego zadania, niewykorzystana część  
przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do 
budżetu gminy Lubin na zasadach określonych w 
umowie. 

§ 11 

Rykonanie uchwały powierza się Rójtowi wminy Lu-
bin. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZERODNIRZERO 
RIDO wMINO 

 
ROMAN KOMARNICKI
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ZaWącznik nr 1 do uchwaWy Rady 
Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 
2006 r. (poz. 2530) 
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2531 

OBWIELZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLŚLKIEGO 

z dnia 27 lipca 2006 r. 

o sprostowaniu bWędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnokląskiego 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.), należy sprostować błąd: 

 
 

1. R decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdze-
nia taryfy dla ciepła Bot Elektrownia Turów S.I. z siedzibą w Bogatyni opublikowanej  
w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa Dolnośląskiego Nr 148 z dnia 21 lipca 2006 r. pod 
poz. 2351: 

 w treści decyzji zamiast „Rrocław, dnia 7 lipca 2004 r.” powinno być „Rrocław, dnia  
7 lipca 2006 r.”. 
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INIORMACJA O DECYZJI PREZELA URZRDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepWa Lycowskiej Gospodarki 
Komunalnej Lp. z o.o. z siedzibą w Lycowie 

 R dniu 21 lipca 2006 r. decyzją Prezesa URE: ORR-4210-28/2006/536/
/V-I/RP postanowiono odmówić zatwierdzenia taryfy dla ciepWa Sycowskiej 
wospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie 

 
 

Uzasadnienie 
 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wiosek Sycowskiej wospodar-
ki Komunalnej spółka z o.o. z siedziba w Sycowie posiadającej koncesje na wytwarzanie ciepła 
z dnia 29 października 1998 r. nr RRR/355/536/U/OT-5/98/RO ze zmianami oraz na przesyła-
nie i dystrybucję ciepła nr PRR/364/536/U/OT/5/98/RO ze zmianami, w dniu 30 maja 2006 r. 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła usta-
lonej przez to Przedsiębiorstwo. 



Dziennik Urzędowy 
Rojewództwa Dolnośląskiego Nr 159 –  16859  – Poz. 2532 

Na podstawie analizy wniosku o zatwierdzenie taryfy, załączonej do tego wniosku dokumentacji 
i uzyskanych w toku postępowania administracyjnego wyjaśniey stwierdzono, że opracowana 
przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła nie spełnia warunków określonych w art. 45 ustawy – 
Prawo energetyczne oraz § 11, § 12 i § 18 rozporządzenia Ministra wospodarki Pracy z dnia  
30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczey 
w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902). Przedsiębiorstwo nie udokumentowało 
podanych we wniosku wielkości kosztów planowanych, a tym samym nie zapewniło ochrony 
interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIORO-ZIRHODNIEwO 

 ODDZIIŁU TERENOREwO 
URZĘDU REwULIRJI ENERwETOKI 

z siedzibą we Rrocławiu 
Wincenty Rękas 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Rojewódzkiego we Rrocławiu, 50-951 Rrocław, pl. Powstayców Rarszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Rojewódzkiego we Rrocławiu Delegatura w Jeleniej wórze, 58-560 Jelenia wóra, ul. Hirszfelda 15I, tel. 0-75/764-72-99, 

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Rojewódzkiego we Rrocławiu Delegatura w Rałbrzychu, 58-300 Rałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

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

55-951 Rrocław, pl. Powstayców Rarszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

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

pl. Powstayców Rarszawy 1, 50-951 Rrocław, 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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