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2903 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 7 września 2006 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bardo, Je-
mielno, Kamienna Gmra, Kowary, Kndowa Zdrmj, Ln,in, Ole nica, OLdrzy-
chowice KLodzkie, Pieszyce, WaL,rzych, Wąsosz, Wińsko, Zawonia, 
                                         Żmigrmd, Żnkowice 

 Na podsSawie arS. 39 usSawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o adminisSracji 
rządowej w wojewódzSwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, 
poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 
89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 
1302, Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, z 2005 r. Nr 33, poz. 
288, Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462) w zw. z arS. 43 usS. 2a usSawy z 
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019, Nr 267, poz. 2255) zarządza sin, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

W rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia  
1 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: 
Bardo, Jemielno, Kamienna Góra, Kowary, Kudowa 
Zdrój, Lubin, Oleśnica, Ołdrzychowice Kłodzkie, Pie-
szyce, Wałbrzych, Wąsosz, Wińsko, Zawonia, Żmi-
gród, Żukowice (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53, poz. 871) 
wprowadza sin nasSnpujące zmiany: 
1) w § 10: 

a) usS. 2 oSrzymuje brzmienie: 
„2. Przebieg granicy aglomeracji, o kSórej mowa 

w usS. 1, oraz jej obszar są oznaczone na 
mapie w skali 1:25 000, sSanowiącej za-
łącznik nr 10a, 10b, 10c i 10d do rozporzą-
dzenia.”; 

b) usS. 3 oSrzymuje brzmienie: 
„3. W skład aglomeracji, o kSórej mowa  

w usS. 1, wchodzi: 1) miasSo Wałbrzych, 
powiaS wałbrzyski, 2) miasSo Boguszów-

Gorce, powiaS wałbrzyski, 3) miasSo 
Szczawno Zdrój, powiaS wałbrzyski, 4) mia-
sSo Świebodzice, powiaS świdnicki, 5) miej-
scowości z Serenu gminy SSare Bogaczowi-
ce, powiaS wałbrzyski: SSruga, Lubomin.”; 

c) usS. 4 oSrzymuje brzmienie: 
„4. Równoważna liczba mieszkańców aglome-

racji, o kSórej mowa w usS. 1, wynosi  
123 200.”; 

2) dodaje sin załącznik nr 10d. 

§ 2 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK
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ZaLącznik nr 10d do rozporządzenia 
Wojewody Dolno ląskiego nr 2 z dnia  
1 marca 2006 r.  
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2904 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie przeksztaLcenia Wojewmdzkiego Szpitala Specjalistycznego  
we WrocLawin 

 Na podsSawie arS. 18 pkS 20 usSawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie wojewódzSwa (SeksS jednoliSy z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zmianami) oraz arS. 36 usSawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowoSnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) w związku z decyzją 
nr 7/05/06 z dnia 22 maja 2006 roku MinisSra Nauki i SzkolnicSwa Wyższe-
go w sprawie nadania sSaSusu jednosSki badawczo-rozwojowej jednosSce 
organizacyjnej Wojewódzkiego SzpiSala SpecjalisSycznego we Wrocławiu, 
Sejmik WojewódzSwa Dolnośląskiego uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

PrzekszSałca sin Wojewódzki SzpiSal SpecjalisSyczny 
we Wrocławiu poprzez uSworzenie w jego sSrukSurze 
organizacyjnej jednosSki organizacyjnej pod nazwą 
Wojewódzki SzpiSal SpecjalisSyczny we Wrocławiu 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.  

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sin Zarządowi 
WojewódzSwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
STANISŁAW JURCEWICZ 

 
 
 
 
 
 
 

2905 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie przeksztaLcenia Samodzielnego Pn,licznego ZakLadn Opieki  
Zdrowotnej Szpitala Wojewmdzkiego w Jeleniej Gmrze 

 Na podsSawie arS. 18 pkS 20 usSawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie wojewódzSwa (SeksS jednoliSy z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zmianami) oraz arS. 36 usSawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowoSnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Sejmik WojewódzSwa Dol-
nośląskiego uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

PrzekszSałca sin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
ZdrowoSnej SzpiSal Wojewódzki w Jeleniej Górze, 
zwany dalej SzpiSalem, w Sen sposób, że: 
1) przekszSałca sin Dzienny Oddział ChemioSerapii w 

Pododdział Onkologiczny Oddziału Chorób We-
wnnSrznych, 

2) Sworzy sin Pododdział Udarowy w sSrukSurach Od-
działu Neurologicznego, 

3) Sworzy sin Dzienny Ośrodek RehabiliSacji w sSrukSu-
rach Działu RehabiliSacji Leczniczej, 

4) Sworzy sin Dział InformaSyki i DokumenSacji Me-
dycznej. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sin Zarządowi 
WojewódzSwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
STANISŁAW JURCEWICZ
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2906 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie przeksztaLcenia Samodzielnego Pn,licznego Specjalistycznego 
ZespoLn Grnźlicy i Chorm, PLnc w Kowarach 

 Na podsSawie arS. 18 pkS 20 usSawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie wojewódzSwa (SeksS jednoliSy z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zmianami) oraz arS. 36 usSawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowoSnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Sejmik WojewódzSwa Dol-
nośląskiego uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

PrzekszSałca sin Samodzielny Publiczny SpecjalisSycz-
ny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach poprzez 
uSworzenie w jego sSrukSurze organizacyjnej: 
1) oddziału chemioSerapii, 
2) oddziału opieki paliaSywnej (hospicjum).  

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sin Zarządowi 
WojewódzSwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
STANISŁAW JURCEWICZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2907 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie przeksztaLcenia Wojewmdzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy 

 Na podsSawie arS. 18 pkS 20 usSawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie wojewódzSwa (SeksS jednoliSy z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zmianami) oraz arS. 36 usSawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowoSnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Sejmik WojewódzSwa Dol-
nośląskiego uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

PrzekszSałca sin Wojewódzki SzpiSal SpecjalisSyczny w 
Legnicy poprzez uSworzenie w jego sSrukSurze organi-
zacyjnej Pododdziału HepaSologicznego oraz Oddziału 
Udarowego. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sin Zarządowi 
WojewódzSwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
STANISŁAW JURCEWICZ 
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290  

UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie szczegmLowych zasad i try,n nmarzania, odraczania ln, rozkLada-
nia na raty spLaty wierzytelno ci z tytnLn należno ci pieniężnych Powiatn 
OLawskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatn OLawskiego, do ktmrych 
nie stosnje się przepismw nstawy – Ordynacja podatkowa, oraz wskazania 
                              organmw  do tego nprawnionych 

 Działając na podsSawie arS. 12 pkS 11 i arS. 40 usS. 1 usSawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiaSowym (SeksS jednoliSy Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.)  oraz arS. 43 usS. 1 i usS. 2 usSawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, ze zm.) Rada PowiaSu w Oławie uchwala, co nasSnpuje:  

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady i Sryb umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raSy spłaSy należności 
pieninżnych, w Sym cywilnoprawnych – zwanych dalej 
„wierzySelnościami” – do kSórych nie sSosuje sin prze-
pisów usSawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
daSkowa (SeksS jednoliSy Dz. U. Nr 8 z 2005 r.,  
poz. 60, ze  zm.) przypadających na podsSawie przepi-
sów szczególnych jednosSkom budżeSowym, Powia-
Sowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz PowiaSowemu Funduszowi Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i KarSograficznym, od osób 
fizycznych, osób prawnych, a Sakże jednosSek organi-
zacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 
zwanych dalej „dłużnikami”. 

§ 2 

1. WierzySelności mogą zosSać umorzone w całości 
lub cznści w przypadku ich całkowiSej nieściągalno-
ści, jeżeli wysSąpi  jedna z nasSnpujących przesła-
nek: 
1) dłużnik zmarł, nie pozosSawiając żadnego mająS-

ku lub spadkobierców, 
2) nie można usSalić miejsca zamieszkania dłużnika 

i jego pobySu bądź akSualnej siedziby lub dłużnik 
zosSał wykreślony z właściwego rejesSru, przy 
jednoczesnym braku mająSku podlegającego eg-
zekucji, 

3) sąd oddalił wniosek o upadłość lub umorzył po-
sSnpowanie ze wzglndu na brak mająSku wysSar-
czającego na zaspokojenie koszSów posSnpowa-
nia upadłościowego,  

4) wierzySelności nie ściągninSo w Soku zakończo-
nego posSnpowania likwidacyjnego lub upadło-
ściowego,  

5) ściągnincie wierzySelności  zagraża ważnym in-
Seresom dłużnika, a w szczególności jego egzy-
sSencji, 

6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
sSnpowaniu egzekucyjnym nie uzyska sin kwoSy 
wyższej od koszSów dochodzenia i egzekucji Sej     
wierzySelności lub posSnpowanie egzekucyjne 
okazało sin nieskuSeczne. 

2. WierzySelności mogą być umorzone w całości lub w 
cznści, jeżeli powsSały pomindzy jednosSkami orga-

nizacyjnymi PowiaSu Oławskiego z powodu szcze-
gólnie Srudnej sySuacji finansowej przynajmniej jed-
nej z nich. 

3. Umorzenie w przypadkach określonych w  usS. 1 
pkS 4, 5 i 6 oraz w usS. 2, nasSnpuje na pisemny  
wniosek dłużnika, a w pozosSałych przypadkach 
również z  inicjaSywy wierzyciela. 

4. Umorzenie wierzySelności, za spłaSn kSórych odpo-
wiada wincej niż jeden dłużnik, może nasSąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie, o kSórych 
mowa w usS. 1, zachodzą co do wszysSkich zobo-
wiązanych. 

§ 3 

1. Do umarzania w całości lub w cznści wierzySelności 
oraz sSosowania ulg w zapłacie  uprawnieni  są: 
1) kierownik jednosSki organizacyjnej – jeżeli war-

Sość wierzySelności nie przekracza 5-kroSności 
kwoSy przecinSnego miesincznego wynagrodze-
nia w roku poprzedzającym podjncie decyzji o 
umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzndo-
wym RzeczpospoliSej Polskiej „MoniSor Polski” 
przez Prezesa Głównego Urzndu SSaSysSycznego 
dla celów naliczania odpisu na zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych,  

2) Zarząd PowiaSu, na wniosek kierownika jednosS-
ki organizacyjnej – jeżeli warSość wierzySelności 
jesS wyższa niż 5-kroSność kwoSy przecinSnego 
wynagrodzenia o kSórym mowa w pkS 1 z za-
sSrzeżeniem usS. 2.  

2. Umorzenie wierzySelności przekraczającej 10-
kroSność kwoSy przecinSnego wynagrodzenia, o kSó-
rym mowa w usS. 1 pkS 1, wymaga uprzedniej po-
zySywnej opinii Komisji Finansów, Promocji i Roz-
woju Gospodarczego Rady PowiaSu. 

3. Przez warSość wierzySelności o kSórych mowa  
w przepisach poprzedzających rozumie sin należ-
ność główną przypadającą od jednego dłużnika. 

4. Organ uprawniony do umarzania wierzySelności 
główne, uprawniony jesS również do umarzania od-
seSek oraz innych należności ubocznych. 

§ 4 

1. W przypadkach uzasadnionych wzglndami społecz-
nymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika, moż-
na odroczyć Sermin zapłaSy całości lub cznści wie-
rzySelności lub rozłożyć płaSność całości lub cznści 



Dziennik Urzndowy 
WojewódzSwa Dolnośląskiego Nr 197 –  21329  – Poz. 2908 i 2909 

wierzySelności na raSy, biorąc pod uwagn możliwo-
ści płaSnicze dłużnika, zagrożenie egzysSencji dłuż-
nika  oraz uzasadniony inSeres PowiaSu. 

2. Odroczenie Serminu zapłaSy  lub rozłożenie na raSy 
wierzySelności nasSnpuje w drodze umowy zawarSej 
pomindzy kierownikiem jednosSki organizacyjnej,  
a dłużnikiem. Umowa winna określać w szczegól-
ności wysokość raS, Sermin płaSności oraz oprocen-
Sowanie z SySułu opóźnienia ich płaSności. 

3. OprocenSowanie o kSórym mowa w usS. 2 nie może 
być niższe niż 50b odseSek usSawowych obowią-
zujących w czasie Srwania umowy. 

4. Rozłożenie całości lub cznści wierzySelności na raSy, 
odroczenie Serminu zapłaSy całości lub cznści wie-
rzySelności może nasSąpić na okres nie dłuższy niż 
24 miesiące. 

§ 5 

Umorzenie wierzySelności nasSnpuje odpowiednio  
w formie decyzji kierownika jednosSki organizacyjnej 
lub uchwały Zarządu PowiaSu rozumianej jako oświad-
czenie woli, naSomiasS udzielenie ulg, o kSórym mowa  
w § 4, nasSnpuje w formie umowy. 

§ 6 

WierzySelność z SySułu odseSek powsSałych w wyniku 
nieSerminowej zapłaSy należności głównej może być 
umorzona z urzndu, jeżeli warSość Sej wierzySelności 

nie przekracza SrzykroSności warSości opłaSy poczSowej 
pobieranej za przesyłkn lisSową poleconą.  

§ 7 

Organy wymienione w § 3 przedsSawiają Radzie Po-
wiaSu sprawozdanie doSyczące zakresu umorzonych 
wierzySelności oraz udzielonych ulg, odroczeń lub roz-
łożenia na raSy spłaSy wierzySelności, według sSanu na 
dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego wraz  
z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżeSu po-
wiaSu – wg wzoru sSanowiącego załącznik do niniej-
szej uchwały. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza sin Zarządowi PowiaSu. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ POWIATU 

 
JÓZEF HOŁYŃSKI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendimw na wyrmwnywanie szans ednka-
cyjnych dla ncznimw szkmL ponadgimnazjalnych kończących się matnrą 
                             prowadzonych przez Powiat OLawski 

 Działając na podsSawie arS. 12 pkS 10a usSawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiaSowym (SeksS jednoliSy Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada PowiaSu w  Oławie uchwala, co na-
sSnpuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala sin zasady przyznawania sSypendiów 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych  kończących sin 
maSurą, dla kSórych organem prowadzącym jesS Po-
wiaS Oławski, finansowanych ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz ze środków budżeSu 
pańsSwa w ramach ZinSegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. 

§ 2 

Program sSypendialny bndzie realizowany w ramach 
PriorySeSu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich 
w regionach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy sSypendialne” ZinSe-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego.  

§ 3 

KrySeria przyznawania sSypendiów i formy pomocy wy-
nikają ze ZinSegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego PriorySeSu 2 Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez programy sSypen-
dialne”, Uzupełnienia Programu ZPORR oraz Ramowego 
Planu Realizacji Działania 2.2 przyjnSego przez Urząd 
Marszałkowski WojewódzSwa Dolnośląskiego. 

Zasady i warnnki przyznawania i wypLacania  
stypendimw 

§ 4 

Do ubiegania sin o sSypendium uprawnieni są ucznio-
wie, kSórzy spełniają łącznie nasSnpujące krySeria: 
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1) ucznszczają do szkół ponadgimnazjalnych dla mło-
dzieży kończących sin maSurą, znajdujących sin na 
Serenie powiaSu oławskiego, 

2) posiadają sSałe zameldowanie na wsi lub miasSach 
do 5 Sysincy  mieszkańców oraz w miasSach do  
20 Sysincy mieszkańców, w kSórych nie ma szkół 
ponadgimnazjalnych publicznych kończących sin 
maSurą, 

3) pochodzą z rodzin znajdujących sin w Srudnej sySu-
acji maSerialnej, Szn. o dochodzie rodziny w przeli-
czeniu na osobn lub dochodzie osoby uczącej sin 
nie wyższym niż kwoSa uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych usSalona w UsSawie z dnia 
28 lisSopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). 

§ 5 

1. W przypadku, gdy liczba osób spełniających krySe-
ria określone w § 4  jesS   winksza niż liczba sSy-
pendiów do rozdysponowania, pierwszeńsSwo w 
uzyskaniu sSypendium mają  osoby o najniższym 
dochodzie w rodzinie. 

2. W przypadku jednakowych dochodów, z zachowa-
niem warunku o dochodzie na  osobn w rodzinie, 
pierwszeńsSwo mają uczniowie, kSórzy: 
1) uczą sin w klasach pierwszych szkół ponadgim-

nazjalnych kończących sin maSurą,  
2) legiSymują sin orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o umiarkowanym albo  
o znacznym sSopniu niepełnosprawności okre-
ślonym w przepisach usSawy o rehabiliSacji za-
wodowej i społecznej oraz zaSrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 

3) są sieroSami lub  półsieroSami,  
4) pochodzą z rodzin wielodzieSnych,  
5) nie powSarzają klasy, chyba że nasSąpiło So  

z ważnych wzglndów zdrowoSnych. 
3. SSypendium przyznawane jesS na czas Srwania na-

uki w roku szkolnym, nie dłużej niż na okres  
10 miesincy i nie może przekroczyć kwoSy  
2 500,00 zł w ciągu roku szkolnego. 

4. Zarząd PowiaSu w Oławie decyduje o ilości i wyso-
kości sSypendiów, przy czym maksymalna kwoSa 
sSypendium nie może być wyższa niż 250 zł mie-
sincznie. 

5. SSypendia wypłacane bndą pod warunkiem uzyska-
nia przez PowiaS Oławski środków finansowych,  
o kSórych mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 6 

1. SSypendia są przyznawane na całkowiSe lub czn-
ściowe pokrycie wydaSków związanych z pobiera-
niem nauki. 

2. SSypendia są przekazywane w formie goSówkowej, 
na podsSawie zaświadczenia o uczesSnicSwie w za-
jnciach edukacyjnych.  

§ 7 

Jeżeli liczba godzin nieusprawiedliwionych przekroczy 
7 w danym miesiącu, uczeń Sraci prawo do sSypen-
dium w m-cu, w kSórym wysSąpiła nieobecność. 

§ 8 

1. Poza sySuacją opisana w § 7 sSypendysSa Sraci 
prawo do oSrzymywania sSypendium  w przypadku: 

1) zaprzesSania spełniania krySeriów wymienionych 
w  § 4 niniejszej uchwały, 

2) przerwania nauki w szkole, 
3) skreślenia z lisSy uczniów. 

2. Uczeń zobowiązany jesS do powiadomienia SSaro-
sSwa PowiaSowego w Oławie, o zaisSnieniu kSórej-
kolwiek z okoliczności wymienionych w usS. 1  
w Serminie 7 dni od jej zaisSnienia.  

3. SSypendium wypłacone po Serminie wysSąpienia 
zdarzeń wymienionych w usS. 1 podlega zwroSowi. 

4. W przypadku zaisSnienia zdarzenia o jakim mowa  
w usS. 1 sSypendium oSrzymuje nasSnpna osoba  
z lisSy rezerwowej, ujnSej w proSokole Zarządu Po-
wiaSu. 

Try, i zasady rozpatrywania wnioskmw stypendialnych 

§ 9 

1. Warunkiem ubiegania sin przez ucznia o przyznanie 
sSypendium jesS złożenie: 
1) wniosku o przyznanie sSypendium w Serminie 

podanym w ogłoszeniu, według wzoru sSano-
wiącego załącznik nr 1 niniejszej uchwały, 

2) dołączenia do wniosku dokumenSów niezbnd-
nych do usSalenia dochodu rodziny za rok kalen-
darzowy poprzedzający rok złożenia wniosku  
o przyznanie sSypendium, zgodnie z § 2 usS. 2 
pkS 6 rozporządzenia MinisSra PoliSyki Społecznej 
z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu  
i Srybu posSnpowania w sprawach o świadczenia 
rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm), 

3) zaświadczenia poSwierdzającego miejsce sSałego 
zameldowania w miejscowościach o jakich mo-
wa w § 4 usS. 2, 

4) poSwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności 
lub orzeczenia o umiarkowanym albo o znacz-
nym sSopniu niepełnosprawności – w przypadku 
osoby niepełnosprawnej. 

2. SSypendium przyznawane jesS na wniosek pełnoleS-
niego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego 
ucznia. 

§ 10 

1. Wnioski należy składać w szkole, do kSórej ucznsz-
cza uczeń. 

2. SSypendia przyznaje Zarząd PowiaSu w Oławie. 
3. LisSy sSypendysSów przekazywane są dyrekSorom 

szkół, do kSórych ucznszczają sSypendyści. 

O,sLnga programn stypendialnego 

§ 11 

O przyznaniu lub odmowie przyznania sSypendium 
dyrekSor szkoły, do kSórej ucznszcza uczeń, powiada-
mia w formie pisemnej rodziców lub opiekunów praw-
nych ucznia, według wzoru sSanowiącego załącznik  
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 12 

Zasady i Sryb współpracy w zakresie obsługi i finan-
sowania sSypendiów zosSanie określony w porozumie-
niu zawarSym pomindzy Zarządem PowiaSu w Oławie  
a dyrekSorami szkół i PowiaSowym Ośrodkiem Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej i DoradzSwa MeSodycz-
nego w Oławie. 
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§ 13 

Traci moc uchwała nr XXV/154/2004 Rady PowiaSu  
w Oławie z dnia 27 października 2004 r. ze zmianami 
w sprawie  zasad przyznawania  sSypendiów  dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez PowiaS Oławski finansowanych ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków 
budżeSu pańsSwa w ramach ZinSegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza sin Zarządowi PowiaSu 
w Oławie. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daSy 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września   
2006 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ POWIATU 

 
JÓZEF HOŁYŃSKI
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ZaLącznik nr 1 do nchwaLy Rady Powia-
tn w OLawie z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
(poz. 2909) 
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ZaLącznik nr 2 do nchwaLy Rady Powia-
tn w OLawie z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
(poz. 2909) 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

zmieniająca nchwaLę nr XLIII/249/2006 Rady Powiatn w OLawie z dnia 
25 stycznia 2006 r. w sprawie nstalenia regnlaminmw okre lających niektmre 
zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatkmw do 
wynagrodzenia nanczycielom zatrndnionym w o wiatowych jednostkach 
                  organizacyjnych Powiatn OLawskiego na rok 2006 

 Na podsSawie arS. 12 pkS 11 usSawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiaSowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
w związku z arS. 30 usS. 6 i 6a, arS. 54 usS. 7 usSawy z dnia 26 sSycznia 
1982 r. KarSa Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia MinisSra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. 
w sprawie wysokości minimalnych sSawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodaSków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracn w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  
Nr 43, poz. 250) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli zaSrudnionych w oświaSowych jednosSkach organizacyjnych Po-
wiaSu Oławskiego Rada PowiaSu w Oławie uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIII/249/2006 Rady PowiaSu w Oławie 
z dnia 25 sSycznia 2006 r. w sprawie usSalenia regu-
laminów określających niekSóre zasady wynagradzania 
za pracn  oraz  zasady przyznawania dodaSków do 
wynagrodzenia nauczycielom zaSrudnionym w oświa-
Sowych jednosSkach organizacyjnych PowiaSu Oław-
skiego na rok 2006  wprowadza sin nasSnpujące zmia-
ny: 
1) w § 5 usS. 1 

a) punkS 3  oSrzymuje brzmienie: 
„3) nauczycielom i wychowawcom w ośrodku 
socjoSerapii – dodaSek w wysokości 23b wyna-
grodzenia zasadniczego”, 

b) punkS 5 oSrzymuje brzmienie: 
„5) wychowawcom w ośrodku socjoSerapii za-
pewniającego całodobową opiekn w ciągu roku 
kalendarzowego – dodaSek w wysokości 30b 
wynagrodzenia zasadniczego”, 

c) punkS 7 oSrzymuje brzmienie: 
„7) psychologom i pedagogom pracującym w 
ośrodku socjoSerapii lub domu dziecka – dodaSek 
w wysokości 23b wynagrodzenia zasadnicze-
go”. 

2) w § 27 punkS 3 Sabeli oSrzymuje brzmienie: 
 

Miesincznie 
Lp. SSanowisko 

od do 
1. dyrekSor młodzieżowego 

ośrodka socjoSerapii 
400 800 

2. wicedyrekSor młodzieżowego 
ośrodka socjoSerapii 

250 450 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin Zarządowi PowiaSu 
w Oławie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu jej  
w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa Dolnośląskie-
go z mocą obowiązującą od 1 września 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ POWIATU 

 
JÓZEF HOŁYŃSKI
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UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

zmieniająca nchwaLę nr XXXeI/224/2005 Rady Powiatn w OLawie z dnia 
16 sierpnia 2005 r. w sprawie okre lenia zasad ndzielania i rozmiarn  zniżek  
nanczycielom, ktmrym powierzono stanowisko kierownicze, rozliczania tygo-
dniowego o,owiązkowego wymiarn zajęć nanczycieli, dla ktmrych plan zajęć 
jest rmżny w poszczegmlnych okresach rokn szkolnego oraz tygodniowego 
o,owiązkowego wymiarn godzin nanczycielom, dla ktmrych nie nstalono  
               o,owiązkowego wymiarn godzin zajęć dydaktycznych 

 Działając na podsSawie arS. 12 pkS 11 usSawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      
o samorządzie powiaSowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.) w związku z arS. 42 usS. 7 oraz arS. 91d pkS 1 usSawy z dnia 26 sSycz-
nia 1982 r. KarSa Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn. 
zm.) po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego KuraSora OświaSy Rada PowiaSu 
w Oławie uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXVI/224/2005 Rady PowiaSu  
w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie okre-
ślenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, 
kSórym powierzono sSanowisko kierownicze, rozlicza-
nia Sygodniowego obowiązkowego wymiaru zajnć na-
uczycieli, dla kSórych plan zajnć jesS różny w poszcze-
gólnych okresach roku szkolnego oraz Sygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, dla 
kSórych nie usSalono obowiązkowego wymiaru godzin 
zajnć dydakSycznych, wprowadza sin nasSnpujące 
zmiany: 
1) w  § 1  

a) pozycja 2 Sabeli  oSrzymuje brzmienie: 
„2. WicedyrekSor szkoły/zespołu/placówki 
oświaSowej 4 godz. wyższy niż dyrekSora Sej 
szkoły/zespołu/ placówki oświaSowej”, 

b) pozycja 3 Sabeli oSrzymuje brzmienie 
„3. DyrekSor Młodzieżowego Ośrodka SocjoSera-

pii 4 godz.”  
c) skreśla sin  pozycjn 7 Sabeli. 

2) § 7 oSrzymuje brzmienie: 
„§ 7 
1. Obowiązkowy wymiar godzin dydakSycznych 

nauczycieli zaSrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin w kszSałceniu zaocznym wynosi 684 go-
dziny rocznie. 

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin dydakSycz-
nych nauczycieli zaSrudnionych w zaocznym 
sysSemie kszSałcenia zalicza sin: 
1) godziny wykładów, konsulSacji, ćwiczeń, za-

jnć prakSycznych,  
2) fakSycznie zrealizowane godziny: 

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac 
konSrolnych i egzaminacyjnych (z wyjąS-
kiem egzaminów z przygoSowania zawo-
dowego, dyplomowych i maSuralnych), 
przyjmując 20 minuS na 1 pracn, 

b) nadzorowania egzaminów pisemnych  
(z wyjąSkiem przygoSowania zawodowego 

i dyplomowych, maSuralnych) przyjmując 
2 godziny zajnć na egzamin, 

c) przeprowadzania egzaminów usSnych  
(z wyjąSkiem przygoSowania zawodowego 
i dyplomowych) nie dłużej niż 20 minuS na 
słuchacza. 

3. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru 
godzin zajnć dydakSycznych nauczycieli zaSrud-
nionych w kszSałceniu zaocznym przez godzinn 
ćwiczeń i konsulSacji należy rozumieć jednosSkn 
45 minuSową, przez godzinn zajnć prakSycznych- 
jednosSkn 55 minuSową, a przez godzinn pozo-
sSałych zajnć 60 minuS. 

4. Rozliczenie godzin zajnć dydakSycznych nauczy-
ciela szkoły kszSałcącej w sysSemie zaocznym 
nasSnpuje  każdym semesSrze. W okresie seme-
sSru nauczyciel obowiązany jesS zrealizować po-
łown rocznego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajnć. 

5. Za podsSawn rozliczenia przyjmuje sin – według 
zapisów w dzienniku lekcyjnym – odbySe godzi-
ny zajnć wymienionych w usS. 2 oraz godziny 
zajnć wynikające z usSalonego planu zajnć, a nie-
realizowanych przez nauczyciela z przyczyn le-
żących po sSronie pracodawcy”. 

3) DoSychczasowy § 7 i 8 uchwały oSrzymuje ozna-
kowanie § 8 i 9. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin Zarządowi PowiaSu 
w Oławie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu jej  
w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa Dolnośląskie-
go, z mocą obowiązującą od  1 września 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ POWIATU 

 
JÓZEF HOŁYŃSKI
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2912 

UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmiany nchwaLy nr XXXeIII/276/2006 Rady Powiatn Ole nickie-
go z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i try,n nmarzania, 
odraczania ln, rozkLadania na raty należno ci pieniężnych przysLngnjących 
Powiatowi Ole nickiemn oraz jego jednostkom organizacyjnym, do ktmrych 
           nie stosnje się przepismw nstawy – Ordynacja podatkowa 

 Na podsSawie arS. 12 pkS 11 usSawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiaSowym (SeksS jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
ze zm.), arS. 43 usS. 2 usSawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada PowiaSu Oleśnickiego 
uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXVIII/276/2006 Rady PowiaSu Ole-
śnickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad 
i Srybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raSy 
należności pieninżnych przysługujących PowiaSowi 
Oleśnickiemu oraz jego jednosSkom organizacyjnym, 
do kSórych nie sSosuje sin przepisów usSawy – Ordy-
nacja podaSkowa wprowadza sin nasSnpujące zmiany: 
1) w § 2 uchyla sin pkS 1, 
2) w § 3 w usS. 5 skreśla sin wyraz „pisemny”, 
3) w § 4 w usS. 1 wyrazy „ o ile przemawiają za Sym 

wzglndy społeczne i gospodarcze” zasSnpuje sin 
wyrazami „o ile przemawia za Sym ważny inSeres 
dłużnika lub inSeres publiczny”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin Zarządowi PowiaSu 
Oleśnickiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czSernasSu dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Woje-
wódzSwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ POWIATU 

 
MARIAN HORBACZ 

 
 
 

2913 

UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmiany nchwaLy nr XXI/144/2004 Rady Powiatn Ole nickiego 
z dnia 25 października 2004 r. w sprawie nstalania regnlaminn przyznawania 
stypendimw na wyrmwnywanie szans ednkacyjnych dla ncznimw szkmL 
                         ponadgimnazjalnych powiatn ole nickiego 

 Na podsSawie arS. 12 pkS 10a usSawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiaSowym (SeksS jednoliSy Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
ze zm.) Rada PowiaSu Oleśnickiego uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia sin uchwałn nr XXI/144/2004 Rady PowiaSu 
Oleśnickiego  z dnia 25 października 2004 r. w spra-
wie usSalania regulaminu przyznawania sSypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych powiaSu oleśnickiego w Saki spo-
sób, że załącznik nr 1 do uchwały oSrzymuje nowe 
brzmienie zgodnie z Sreścią załącznika do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin Zarządowi PowiaSu 
Oleśnickiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ POWIATU 

 
MARIAN HORBACZ 
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ZaLącznik nr 1 do nchwaLy Rady Powiatn 
Ole nickiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. 
(poz. 2913) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 26 kwieSnia 2006 r. 

w sprawie zmiany nchwaLy nr IX/73/2000 Rady Gminy w Olszynie z dnia 
29 listopada 2000 r. w sprawie nstalenia minimalnych stawek za oddawanie 
   grnntmw komnnalnych na terenie Gminy Olszyna w najem ln, dzierżawę 

 Na podsSawie arS. 4 usS. 1 pkS 2 usSawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), 
arS. 18 usS. 2 pkS 15 i arS. 40 usS. 2 pkS 3 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (S.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr IX/73/2000 Rady Gminy w Olszynie  
z dnia 29 lisSopada 2000r. w sprawie usSalenia mini-
malnych sSawek za oddawanie grunSów komunalnych 
na Serenie Gminy Olszyna w najem lub dzierżawn 
wprowadza sin nasSnpujące zmiany: 
1. § 3 uchwały oSrzymuje brzmienie: 

UsSala sin minimalne sSawki w sSosunku miesincz-
nym za oddawanie w najem lub dzierżawn budyn-
ków i budowli, sSanowiących mienie komunalne 
Gminy Olszyna przeznaczonych na cele: 
1. handlowo-usługowe, w Sym: 

a) do 100 m2 powierzchni – w wysokości  
2,50 zł/m2, 

b) za każdy nasSnpny meSr powierzchni do  
500 m2 – w wysokości 1,20 zł/m2, 

c) za każdy meSr powierzchni powyżej 500 m2 – 
w wysokości 0,75 zł/m2. 

2. przemysłowe, w Sym: 
a) do 100 m2 powierzchni w wysokości  

2,00 zł/m2, 

b) za każdy nasSnpny meSr powierzchni do  
500 m2 w wysokości 1,00 zł/m2, 

c) za każdy meSr powierzchni powyżej 500 m2 
w wysokości 0,50 zł/m2. 

3. rolnicze w wysokości 1,00 zł/m2. 
4. inne w wysokości 1,00 zł/m2. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi Olszy-
ny. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjncia i podlega 
rozplakaSowaniu w miejscach zwyczajowo przyjnSych 
na Serenie Gminy. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ RADZ 
 

JAN WRÓBLEWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmiany nchwaLy nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 
26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany nchwaLy nr IX/73/2000 Rady Gminy 
w Olszynie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie nstalenia minimalnych 
stawek za oddawanie grnntmw komnnalnych na terenie Gminy Olszyna 
                                     w najem ln, dzierżawę 

 Na podsSawie arS. 4 usS. 1 pkS 2 usSawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), 
arS. 18 usS. 2 pkS 15 i arS. 40 usS. 2 pkS 3 usSawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Olszynie uchwala, co nasSnpuje: 
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§ 1 

W uchwale nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 26 kwieSnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr IX/73/2000 Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 lisSo-
pada 2000 r. w sprawie usSalenia minimalnych sSawek 
za oddawanie grunSów komunalnych na Serenie Gminy 
Olszyna w najem lub dzierżawn § 3 oSrzymuje brzmie-
nie: 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi Olszy-
ny. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCZ RADZ 
 

JAN WRÓBLEWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 31 maja 2006 r. 

w sprawie nadania Regnlaminn Organizacyjnego Straży Miejskiej  
w Świeradowie Zdrojn 

 Na podsSawie arS. 8 usS. 2 usSawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o sSra-
żach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779 ze zmianami) oraz arS. 18 usS. 2 
pkS 15 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (SeksS 
jednoliSy z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada MiasSa 
uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

SSraży Miejskiej w Świeradowie Zdroju, zwanej dalej 
„SSrażą”, powołanej Zarządzeniem BurmisSrza MiasSa 
Świerdowa Zdroju nr 1/91 z dnia 28 marca 1991 r., 
umiejscowionej z dniem 1 sSycznia 1998 roku na pod-
sSawie usSawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o sSra-
żach gminnych uchwałą nr 84/V/97 Rady Miejskiej  
w Świeradowie Zdroju z dnia 22 grudnia 1997 roku w 
sSrukSurze organizacyjnej Urzndu MiasSa w Świerado-
wie Zdroju – nadaje sin Regulamin Organizacyjny. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia Ogmlne 

§ 2 

1. SSraż Miejska w Świeradowie Zdroju jesS umundu-
rowaną formacją, powołaną do ochrony porządku 
publicznego, wynikającego z usSaw i akSów prawa 
miejscowego. 

2. SSraż Miejska spełnia służebną roln wobec społecz-
ności MiasSa Świeradów Zdrój, wykonując swe za-
dania z poszanowaniem godności i praw obywaSeli. 

§ 3 

Terenem działania SSraży jesS obszar adminisSracyjny 
Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój. 

§ 4 

Ilekroć w Regulaminie SSraży Miejskiej jesS mowa, bez 
bliższego określenia, o: 

1. Gminie – należy przez So rozumieć Gminn Miejską 
Świeradów Zdrój. 

2. Radzie – należy przez So rozumieć Radn MiasSa 
Świeradów Zdrój. 

3. BurmisSrzu – należy przez So rozumieć BurmisSrza 
MiasSa Świeradów Zdrój. 

4. SSraży – należy przez So rozumieć ReferaS SSraży 
Miejskiej w Urzndzie MiasSa Świeradów Zdrój. 

5. Komendancie – należy przez So rozumieć Kierowni-
ka ReferaSu SSraży Miejskiej w Urzndzie MiasSa 
Świeradów  Zdrój. 

6. SSrażniku – należy przez So rozumieć pracownika 
ReferaSu SSraży Miejskiej w Urzndzie MiasSa Świe-
radów  Zdrój. 

7. Urzndzie MiasSa – należy przez So rozumieć Urząd 
MiasSa Świeradów Zdrój, z siedzibą przy ul. Piłsud-
skiego 15. 

8. Regulaminie – należy przez So rozumieć Regulamin 
Organizacyjny SSraży Miejskiej w Świeradowie 
Zdroju. 

§ 5 

Zakres i zasady działania SSraży reguluje usSawa  
o sSrażach gminnych oraz przepisy do niej wykonaw-
cze. 

§ 6 

W realizacji usSawowych zadań SSraż współpracuje  
z Policją na podsSawie porozumienia zawarSego po-
mindzy BurmisSrzem a KomendanSem właściwiej Sery-
Sorialnie jednosSki policji, na zasadach określonych 
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Rozporządzeniem MinisSra Spraw WewnnSrznych  
i AdminisSracji w sprawie zakresu i sposobu współpra-
cy Policji ze sSrażami gminnymi (miejskimi) oraz zakre-
su sprawowania przez KomendanSa Głównego Policji 
nadzoru nad działalnością sSraży. 

R o z d z i a ł   II 

Organizacja Straży 

§ 7 

1. SSraż umiejscowiona jesS w sSrukSurze organizacyj-
nej Urzndu, jako ReferaS SSraży Miejskiej. 

2. SchemaS organizacyjny sSraży sSanowi załącznik  
nr 1 do Regulaminu. 

3. SSraż używa piecznci podłużnej z nazwą w pełnym 
brzmieniu i adresem siedziby. Wzór piecznci sSano-
wi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§ 8 

1. SSrażą kieruje KomendanS, w randze Kierownika 
ReferaSu, zaSrudniany i zwalniany przez BurmisSrza, 
po zasingninciu opinii KomendanSa Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu. 

2. Przełożonym KomendanSa i funkcjonariuszy sSraży 
jesS BurmisSrz. 

3. W razie nieobecności KomendanSa, obowiązki jego 
pełni wyznaczony przez niego zasSnpca. 

§ 9 

1. DokumenSy zawierające oświadczenie woli, w imie-
niu SSraży podpisuje BurmisSrz. 

2. Zasady podpisywania korespondencji i wydawania 
przepisów prawa usSala Regulamin Organizacyjny 
Urzndu MiasSa. 

3. Zasady podpisywania dokumenSów finansowo- 
-ksingowych określa InsSrukcja Obiegu Dokumen-
Sów Urzndu.  

4. Obieg, rejesSracjn, przechowywanie i archiwizacja 
dokumenSów odbywa sin według zasad określo-
nych w InsSrukcji Kancelaryjnej. 

5. KonSroli wewnnSrznej dokonuje sin na zasadach 
określonych w Regulaminie KonSroli wewnnSrznej 
Urzndu. 

§ 10 

Pracownicy SSraży podlegają ocenie kwalifikacyjnej. 

§ 11 

Oceny kwalifikacyjnej funkcjonariuszy sSraży dokonuje 
BurmisSrz. 

§ 12 

Ocenie podlega jakość i efekSywność pracy, przy 
uwzglndnieniu nasSnpujących krySeriów: 
1) w sSosunku do KomendanSa: 

a) prawidłowość realizacji zadań i Serminowość 
wykonywania obowiązków służbowych, 

b) merySoryczna poprawność i Serminowość wyko-
nywania obowiązków służbowych, 

c) umiejnSność kierowania podległym zespołem 
pracowników, 

d) umiejnSność sSosowania przepisów prawnych, 
e) poziom kwalifikacji zawodowych, 
f) innowacyjność w rozwiązywaniu problemów, 
g) inspirowanie przedsinwzinć podnoszących jakość 

pracy i skuSeczność działania SSraży, 

2) w sSosunku do pozosSałych sSrażników: 
a) przygoSowanie zawodowe, 
b) jakość i Serminowość wykonania przy realizacji 

zadań merySorycznych, 
c) umiejnSność sSosowania przepisów prawnych, 
d) samodzielność i inicjaSywa, 
e) przesSrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 
f) sSosunek do współpracowników, przełożonych 

oraz inSeresanSów. 

§ 13 

1. Ocenn sporządza sin na piśmie, przedsSawia zainSe-
resowanemu i umieszcza w jego akSach osobo-
wych. 

2. Ocena pracownika może być pozySywna lub nega-
Sywna. 

R o z d z i a ł   III 

Zakres o,owiązkmw, nprawnień i odpowiedzialno ci 
pracownikmw Straży 

§ 14 

Do zadań i kompeSencji KomendanSa należy w szcze-
gólności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością SSraży, 
2) organizowanie i nadzorowanie pełnej realizacji za-

dań SSraży oraz sprawowanie nadzoru nad organi-
zacją pracy, przesSrzeganiem wewnnSrznego po-
rządku i dyscypliny pracy, 

3) wnioskowanie do BurmisSrza w sprawach zmian 
w sSrukSurze wewnnSrznej SSraży, 

4) rozdzielanie zadań i spraw do załaSwienia przez 
pracowników SSraży oraz udzielania wskazówek  
i pomocy przy ich załaSwianiu, 

5) sprawowanie konSroli wewnnSrznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz wykorzysSywa-
nie sygnałów z konSroli wewnnSrznej i zewnnSrznej 
w celu usprawnienia pracy SSraży, 

6) wnioskowanie do BurmisSrza o wydanie zarządzeń 
oraz poleceń służbowych, w zakresie kierowania 
SSrażą, w sprawach zasSrzeżonych do kompeSen-
cji BurmisSrza, 

7) przyjmowanie skarg i wniosków w zakresie po-
dejmowanych przez SSraż inSerwencji oraz ich me-
rySoryczne załaSwianie, 

8) wnioskowanie do BurmisSrza w sprawach Serminu 
oraz szczegółowego Srybu przeprowadzania prze-
glądów kadrowych, 

9) prowadzenie całokszSałSu spraw w zakresie oceny 
pracowników SSraży, 

10) bezpośredni nadzór i koordynacja pracy pracowni-
ków SSraży, 

11) przedkładanie BurmisSrzowi do zaSwierdzenia, 
projekSu szczegółowego zakresu obowiązków pra-
cowników SSraży, 

12) opracowywanie rocznych i okresowych planów 
pracy SSraży i programów prewencyjnych, nadzo-
rowanie ich wdrażania, 

13) analizowanie meldunków i raporSów o rodzajach  
i miejscach wysSnpowania naruszeń przepisów 
porządkowych, 

14) analizowanie skuSeczności działań operacyjnych 
oraz efekSywności nakładanych grzywien w dro-
dze mandaSu karnego, 
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15) dowodzenie i koordynowanie zadaniami operacyj-
nymi (inSerwencyjnymi), 

16) podejmowanie działań zabezpieczających  
i ochronnych w miejscach szczególnie zagrożo-
nych podczas imprez masowych lub innych zgro-
madzeń publicznych, 

17) przesSrzeganie obowiązujących przepisów z za-
kresu załaSwianych przez SSraż spraw oraz przepi-
sów w zakresie dyscypliny pracy, 

18) przekazywanie do wiadomości i sSosowania pra-
cownikom SSraży obowiązujących przepisów we-
wnnSrznych i zewnnSrznych oraz konSrola ich re-
alizacji, 

19) nadzorowanie przesSrzegania przepisów doSyczą-
cych bezpieczeńsSwa i higieny pracy oraz ppoż., 

20) nadzorowanie przesSrzegania przepisów doSyczą-
cych ochrony informacji niejawnej, 

21) składanie BurmisSrzowi sprawozdania ze sSanu 
pracy SSraży, wysSnpowanie z inicjaSywą w za-
kresie usprawnienia organizacji i Sechniki pracy 
SSraży, 

22) sSałe podnoszenie wiedzy zawodowej własnej  
i pracowników, opracowywanie planów szkoleń 
SSrażników, organizowanie ich oraz sprawowanie 
bieżącego nadzoru nad ich przebiegiem, 

23) współpraca z innymi kierownikami referaSów 
Urzndu, z Policją i innymi formacjami ochrony  
w sprawach związanych z realizacją zadań SSraży, 

24) przedkładanie BurmisSrzowi, w Serminie właści-
wym ze wzglndu na procedurn uchwalania budże-
Su, wniosków w sprawie wyposażenia SSraży, 

25) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 

§ 15 

1. Do obowiązków SSrażnika należy w szczególności: 
1) przesSrzeganie obowiązującego w Urzndzie Re-

gulaminu Pracy, 
2) przesSrzeganie przepisów oraz zasad bezpie-

czeńsSwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., 
3) przesSrzeganie przepisów doSyczących infor-

macji niejawnej, 
4) należySa znajomość obowiązujących przepi-

sów, akSów wewnnSrznych i insSrukcji doSy-
czących powierzonych zadań, 

5) prowadzenie samodzielnie powierzonych spraw 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i dyspo-
zycjami przełożonego, 

6) Serminowe i poprawne merySorycznie załaSwia-
nie powierzonych spraw, 

7) wskazywanie racjonalnych i korzysSnych roz-
wiązań dla prowadzonych przez SSraż spraw, 

8) należySe gromadzenie i przechowywanie maSe-
riałów niezbndnych dla załaSwienia powierzo-
nych spraw, 

9) przesSrzeganie drogi służbowej, 
10) należySa Sroska o powierzony sprznS i wyposa-

żenie, 
11) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 

2. SSrażnik jesS uprawniony do: 
1) samodzielnego współdziałania i konSakSowania 

sin z innymi pracownikami SSraży i Urzndu  
w celu załaSwienia powierzonych spraw, 

2) żądania zapewnienia podsSawowych uprawnień 
wynikających z przepisów kodeksu pracy, usSa-

wy o pracownikach samorządowych i niniejsze-
go regulaminu. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i od-
powiedzialności SSrażnika określa zakres czynności 
na powierzonym sSanowisku. 

§ 16 

1. Pracownik SSraży jesS odpowiedzialny za całokszSałS 
spraw należących do jego obowiązków, w szcze-
gólności za prawidłowy sposób załaSwienia sprawy 
pod wzglndem merySorycznym i formalnym i za 
skuSki prawne wynikające z podejmowanych dzia-
łań oraz za powierzone mienie. 

2. Odpowiedzialność pracownika SSraży w jednako-
wym sSopniu doSyczy realizacji powierzonych za-
dań, podejmowania przez pracownika decyzji oraz 
inicjaSywy wymaganej na sSanowisku pracy. 

3. Pracownik SSraży w jednakowym sSopniu odpowia-
da za podjnSe decyzje, jak Seż za niepodjncie decyzji 
w sySuacji Sego wymagającej. 

4. Za niewykonanie lub Seż niewłaściwe wykonanie 
przyjnSych obowiązków ponosi odpowiedzialność 
porządkową, maSerialną lub karną przewidzianą 
prawem. 

5. Poza odpowiedzialnością za niewykonywanie obo-
wiązków pracownik SSraży odpowiada za niewyko-
rzysSanie swoich uprawnień, jeżeli przyniosło So 
szkodn SSraży, Urzndowi lub Gminie. 

§ 17 

1. SSrażnik przy wykonywaniu czynności służbowych 
obowiązany jesS przedsSawić sin imieniem i nazwi-
skiem, a ponadSo na żądanie osoby, kSórej czynno-
ści Se doSyczą, okazać legiSymacjn służbową w 
sposób umożliwiający odczySanie i zanoSowanie na-
zwiska sSrażnika oraz organu, kSóry wydał legiSy-
macjn. 

2. Warunki i sposób noszenia legiSymacji określają 
odrnbne przepisy. 

§ 18 

1. Funkcjonariuszowi SSraży przysługuje kompleS 
umundurowania zapewniający wykonywanie obo-
wiązków służbowych o każdej porze roku: 
a) mundur służbowy, 
b) mundur wyjściowy. 

2. Poszczególne mundury funkcjonariusze sSraży no-
szą według zesSawów sezonowych, z uwzglndnie-
niem pory roku: 
a) okres leSni od 1 maja do 30 września, 
b) okres zimowy od 1 lisSopada do 31 marca, 
Miesiące kwiecień i październik sSanowią okresy 
przejściowe. 

3. Wykaz przysługującego SSrażnikowi umundurowa-
nia oraz sposób jego noszenia określają odrnbne 
przepisy. 

4. Okresy używalności sorSów mundurowych określa 
zarządzenie BurmisSrza MiasSa. 

5. Wzór emblemaSu SSraży Miejskiej określa załącznik 
nr 3 do regulaminu. 

§ 19 

SSrażnik obowiązany jesS: 
a) nosić przedmioSy umundurowania w sposób niena-

ruszający godności munduru, 
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b) w przypadku uSraSy lub uszkodzenia umundurowa-
nia, uzbrojenia, legiSymacji służbowej, dysSynkcji, 
odznaki, przedmioSów dodaSkowego wyposażenia – 
niezwłocznie zgłosić przełożonemu, podając oko-
liczności uSraSy lub uszkodzenia, 

c) w przypadku rozwiązania umowy o pracn, niezależ-
nie od przyczyny jej rozwiązania – dokonać zwroSu 
umundurowania, uzbrojenia, przedmioSów dodaS-
kowego wyposażenia, dysSynkcji, odznaki, legiSy-
macji służbowej na rnce KomendanSa. 

§ 20 

SSrażnik nie może bez zezwolenia BurmisSrza podej-
mować innego zajncia zarobkowego. 

R o z d z i a ł   IV 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu mogą być 
dokonywane w Srybie określonym dla jego przyjncia. 

§ 22 

Moc prawną Sraci uchwała nr XIII/99/2000 Rady Miej-
skiej Świeradowa Zdroju z dnia 28 grudnia 2000 roku 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego SSra-
ży Miejskiej w Świeradowie Zdroju. 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi MiasSa 
Świeradów Zdrój. 

§ 24 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjncia i podlega 
ogłoszeniu poprzez wywieszenie na Sablicy ogłoszeń 
Urzndu MiasSa Świeradów Zdrój oraz w BiuleSynie 
Informacji Publicznej. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIASTA 

 
MARIUSZ KIEDRZYN
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ZaLącznik nr 1 do nchwaLy Rady 
Miasta Świeradmw Zdrmj z dnia  
31 maja 2006 r. (poz. 2916) 

 

 
 

 
ZaLącznik nr 2 do nchwaLy Rady 
Miasta Świeradmw Zdrmj z dnia  
31 maja 2006 r. (poz. 2916) 
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ZaLącznik nr 3 do nchwaLy Rady 
Miasta Świeradmw Zdrmj z dnia  
31 maja 2006 r. (poz. 2916) 
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2917 

UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmiany nchwaLy nr eI/3 /2006 z dnia 31 maja 2006 rokn  
w sprawie nadania Regnlaminn Organizacyjnego Straży Miejskiej  

w Świeradowie Zdrojn 

 Na podsSawie arS. 8 usS. 2 usSawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o sSra-
żach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami) oraz arS. 18 usS. 2 
pkS 15 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (SeksS 
jednoliSy z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada MiasSa 
uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr VI/38/2006 Rady MiasSa Świeradów 
Zdrój z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego SSraży Miejskiej w Świe-
radowie Zdroju, zmienia sin Sreść § 24, kSóry oSrzymu-
je brzmienie: 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa Dol-
nośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomo-
ści w sposób zwyczajowo przyjnSy. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi MiasSa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa Dol-
nośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomo-
ści w sposób zwyczajowo przyjnSy. 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCZ 

RADZ MIASTA 
 

MARIUSZ KIEDRZYN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 13 lipca 2006 r. 

o zmianie nchwaLy nr 17/03 Rady Miejskiej w Strzegomin z dnia 25 lntego 
2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skLad miesz-

kaniowego zaso,n Gminy Strzegom 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15, arS. 40 usS. 1, arS. 41 usS. 1 usSa-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), arS. 21 usS. 1 pkS 2 usSawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokaSorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 
poz. 266 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w SSrzegomiu uchwala, 
co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 17/03 Rady Miejskiej w SSrzegomiu  
z dnia 25 luSego 2003 r. w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy SSrzegom zmienionej uchwałami: 
Nr 82/05 Rady Miejskiej w SSrzegomiu z dnia 27 paź-
dziernika 2005 r., 
Nr 43/03 Rady Miejskiej w SSrzegomiu z dnia 27 maja 
2003 r., 
Nr 37/03 Rady Miejskiej w SSrzegomiu z dnia  
15 kwieSnia 2003 r., 

wprowadza sin nasSnpujące zmiany: 
1) w § 11 usS. 1 pkS 3) oSrzymuje brzmienie: 

„3) posiadają sSałe zameldowanie w Sym lokalu  
i fakSycznie zamieszkiwały w sposób ciągły 
wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci 
przez okres co najmniej 5 laS.”; 

2) § 16 oSrzymuje brzmienie: 
„§ 16. 
1. Wolne lokale mieszkalne, kSórych sSopień zuży-

cia określony przez osoby posiadające odpo-
wiednie uprawnienia kwalifikuje je do remonSu  
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w rozumieniu przepisów usSawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
mogą być przekazane do remonSu na cele 
mieszkalne osobom, kSóre przeprowadzą remonS 
we własnym zakresie i na własny koszS. 

2. Lokale, o kSórych mowa w usS. 1 proponowane 
są w pierwszej kolejności osobom ujnSym na li-
sSach przydziałów mieszkań a nasSnpnie,  
w przypadku odmowy przyjncia, mogą być prze-
kazywane do remonSu osobom niespełniającym 
warunków określonych w § 8 usS. 1 pkS 2 i § 8 
usS. 5 pkS 2. 

3. Zgodn na przeznaczenie lokalu do remonSu prze-
prowadzanego w Srybie usS. 1 wydaje BurmisSrz 
SSrzegomia na wniosek zarządcy lokali komunal-
nych, a w przypadku osób, kSóre nie spełniają 
warunków określonych w § 8 usS. 1 pkS 2 i § 8 
usS. 5 pkS 2, również po uzyskaniu opinii Komisji 
BudżeSu Finansów, Planowania i Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej  
w SSrzegomiu. 

4. Po dokonaniu odbioru Sechnicznego przeprowa-
dzonego remonSu lokalu osobom, kSóre uzyskały 
zgodn na jego wykonanie wydaje sin skierowa-
nie do zawarcia umów najmu”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi SSrze-
gomia. 

§ 3 

Uchwałn ogłasza sin poprzez opublikowanie w Infor-
maSorze Gminy SSrzegom. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SITARZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 13 lipca 2006 r. 

w sprawie zasad gospodarowania lokalami nżytkowymi stanowiącymi  
wLasno ć Gminy Strzegom 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 1, arS. 40 usS. 2 pkS 3 usSawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz arS. 37 usS. 4 usSawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w SSrzegomiu uchwala, 
co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

1. Oddanie w najem lokali użySkowych sSanowiących 
własność Gminy SSrzegom na czas dłuższy niż Srzy 
laSa nasSnpuje w drodze przeSargu. 

2. PrzeSarg może być przeprowadzony w formie: 
a) przeSargu usSnego nieograniczonego, 
b) przeSargu usSnego ograniczonego, 
c) przeSargu pisemnego nieograniczonego, 
d) przeSargu pisemnego ograniczonego, 
e) rokowań 

3. PrzeSarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Bur-
misSrz SSrzegomia. 

4. W uzasadnionych przypadkach BurmisSrz SSrzego-
mia może oddać lokal użySkowy w najem w drodze 
bezprzeSargowej. 

§ 2 

1. SSawki czynszu najmu lokali użySkowych, zasady 
ich waloryzacji usSala BurmisSrz SSrzegomia w dro-
dze zarządzenia. 

§ 3 

Raz w roku BurmisSrz SSrzegomia ma prawo dokonać 
waloryzacji sSawki czynszu za 1 m2 lokalu użySkowe-
go. 

§ 4 

W przypadku przeprowadzenia remonSu, modernizacji 
lokalu użySkowego przez najemcn, kSóry dokona isSoS-
nych zmian sSanu Sechnicznego, funkcjonalności i es-
SeSyki lokalu, po uprzednim sporządzeniu koszSorysu  
i uzgodnieniu zamierzonego zakresu prac z zarządcą 
nieruchomości, koszS remonSu może być przez Burmi-
sSrza SSrzegomia zaliczony na poczeS należnego czyn-
szu. 

§ 5 

Lokale użySkowe sSanowiące własność Gminy SSrze-
gom mogą być oddawane w najem na czas nieozna-
czony. W uzasadnionych przypadkach, w szczególno-
ści ze wzglndu na przeznaczenie lokalu, umowa może 
zosSać zawarSa na czas oznaczony. 
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§ 6 

UczesSnik, kSóry wygra przeSarg lub zosSał wyłoniony 
w drodze rokowań, zobowiązany jesS do zawarcia 
umowy najmu w ciągu 21 dni licząc od daSy rozsSrzy-
gnincia przeSargu lub rokowań. 

§ 7 

Zmiana rodzaju prowadzonej działalności w lokalu 
użySkowym oraz oddanie lokalu użySkowego lub jego 
cznści w podnajem wymaga zgody BurmisSrza SSrze-
gomia. 

§ 8 

1. W przypadku bezumownego korzysSania z lokalu 
użySkowego za zgodą jego właściciela BurmisSrz 
SSrzegomia nalicza odszkodowanie w wysokości 
czynszu, jaki obowiązywałby w przypadku posiada-
nia umowy najmu, przy czym okres bezumownego 
korzysSania z lokalu użySkowego nie może wynieść 
wincej niż Srzy miesiące. 

2. Za okres bezumownego korzysSania z lokalu użyS-
kowego bez zgody właściciela BurmisSrz SSrzego-
mia nalicza odszkodowanie w wysokości 200b 
czynszu, jaki obowiązywałby w przypadku posiada-
nia umowy najmu. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi SSrze-
gomia. 

§ 10 

Tracą moc: 
1. Uchwała nr 72/03 Rady Miejskiej w SSrzegomiu  

z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad go-
spodarowania lokalami użySkowymi sSanowiącymi 
własność Gminy SSrzegom. 

2. Uchwała nr 114/04 Rady Miejskiej w SSrzegomiu  
z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałn  
nr 72/03 Rady Miejskiej w SSrzegomiu z dnia  
30 września 2003 r. w sprawie zasad gospodaro-
wania lokalami użySkowymi sSanowiącymi wła-
sność Gminy SSrzegom. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SITARZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zaliczenia do kategorii drmg gminnych nlicy Śląskiej w Świdnicy, 
ktmra zostaLa poz,awiana kategorii drogi powiatowej 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz arS. 7 usS. 2 usSawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) uchwala sin, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza sin do kaSegorii dróg gminnych ul. Śląską  
w Świdnicy, położoną na działkach: 
1) nr 8; AM-16 oraz nr 28; AM-18 – Obrnb-0004 – 

Śródmieście, 
2) nr 8; AM-17 oraz nr 11; AM-18 – Obrnb-0005 – 

Zachód, 
3) nr 1 i 51/3; AM-2 – Obrnb-0006 – Kraszowice. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin PrezydenSowi MiasSa 
Świdnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daSy 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sSycz-
nia 2007 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ RADZ 
 

MICHAŁ OSSOWSKI 
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2921 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

w sprawie szczegmLowych warnnkmw przyznawania i odpLatno ci za nsLngi 
opieknńcze i specjalistyczne nsLngi opieknńcze, z wyLączeniem specjalistycz-
nych nsLng opieknńczych dla osm, z za,nrzeniami psychicznymi oraz 
     szczegmLowych warnnkmw zwolnienia od opLat i try,n ich po,ierania 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
arS. 50 usS. 6 usSawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala sin, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

Usługi opiekuńcze i specjalisSyczne usługi opiekuńcze 
przyznaje sin na wniosek osoby zainSeresowanej lub jej 
przedsSawiciela usSawowego, bądź za ich zgodą na 
wniosek innej osoby lub z urzndu, na podsSawie za-
świadczenia lekarskiego sSwierdzającego konieczność 
Sej formy pomocy, w oparciu o wywiad środowisko-
wy. 

§ 2 

Zakres, wymiar godzin, okres Srwania i miejsce świad-
czenia usług opiekuńczych i specjalisSycznych usług 
opiekuńczych usSala sin na podsSawie analizy rodzaju 
usług niezbndnych do zaspokojenia podsSawowych 
poSrzeb życiowych świadczeniobiorcy, kSórych nie 
może samodzielnie wykonać, i czasu koniecznego do 
ich wykonania. 
 

§ 3 

1. Usługi opiekuńcze i specjalisSyczne usługi opiekuń-
cze są odpłaSne, z wyłączeniem usług świadczo-
nych osobom samoSnie gospodarującym lub oso-
bom w gospodarsSwie wieloosobowym, kSórych 
dochód nie przekracza krySerium dochodowego lub 
krySerium dochodowego na osobn w rodzinie, okre-
ślonego w usSawie o pomocy społecznej.  

2. OdpłaSność, o kSórej mowa w usS. 1, bndzie wpła-
cana przelewem na konSo lub goSówką w kasie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego 
dalej Ośrodkiem, przez świadczeniobiorcn lub za 
pośrednicSwem wykonawcy usługi, do dnia 10 na-
sSnpnego miesiąca, po zakończeniu miesiąca,  
w kSórym świadczone były usługi. 

3. OdpłaSność, o kSórej mowa w usS. 1, określa poniż-
sza Sabela: 

 
 

b wysokości odpłaSności liczonej od ceny usługi dochód osoby lub na osobn w rodzinie, 
w sSosunku do krySerium dochodowego lub  

krySerium dochodowego na osobn w rodzinie,  
określonego w usSawie o pomocy społecznej 

dla osoby samoSnie 
gospodarującej 

dla osoby w gospodarsSwie 
wieloosobowym 

powyżej 100b–150b 10 20 
powyżej 150b–200b 20 40 
powyżej 200b–250b 35 60 
powyżej 250b–300b 55 80 
powyżej 300b–350b 80 100 

powyżej 350b 100 100 
 
 
 
4. OpłaSn za 1 godzinn usług opiekuńczych i specjali-

sSycznych usług opiekuńczych usSala Ośrodek, na 
podsSawie analizy koszSów realizacji Sego zadania, 
lub wynika ona z umowy zawarSej przez Ośrodek  
z podmioSem przyjmującym zlecenie realizacji zada-
nia. 

§ 4 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba 
zainSeresowana może być, na jej wniosek lub na 
wniosek pracownika socjalnego Ośrodka, cznścio-
wo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłaS-
ności na czas określony, ze wzglndu na: 
1) konieczność korzysSania co najmniej z dwóch 

rodzajów specjalisSycznych usług; 

2) konieczność ponoszenia opłaS za pobyS członka 
rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku 
wsparcia, w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej, leczniczo-rehabiliSacyjnej, opiekuńczo-lecz-
niczej, pielngnacyjno-opiekuńczej; 

3) konieczność korzysSania przez wincej niż jedną 
osobn w rodzinie z pomocy w formie usług opie-
kuńczych lub specjalisSycznych usług opiekuń-
czych, w Sym co najmniej jedną przewlekle cho-
rą; 

4) zdarzenie losowe. 
2. Osoby, kSóre ukończyły 90 rok życia, za 2 godziny 

usług dziennie ponoszą odpłaSność w wymiarze 
30b odpłaSności usSalonej na podsSawie § 3  
usS. 3. 
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§ 5 

Traci moc uchwała nr XXI/226/04 Rady Miejskiej  
w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania oraz usSalania 
i Srybu pobierania odpłaSności za usługi opiekuńcze  
i specjalisSyczne usługi opiekuńcze. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza sin PrezydenSowi MiasSa 
Świdnicy. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

 
PRZEWODNICZĄCZ RADZ 

 
MICHAŁ OSSOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

w sprawie poz,awienia drmg kategorii drmg gminnych 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz arS. 7 usS. 2 i arS. 10 usS. 1, 2 i 3 usSawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) 
uchwala sin, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

Pozbawia sin kaSegorii dróg gminnych wymienione 
poniżej ulice w Świdnicy: 
1) ul. Czeska, 
2) ul. Fiołkowa, 
3) ul. Jaśminowa, 
4) ul. Krokusowa, 
5) ul. Konwaliowa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin PrezydenSowi MiasSa 
Świdnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daSy 
jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego, z mocą  od dnia 1 sSycznia 2007 r. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCZ RADZ 
 

MICHAŁ OSSOWSKI 
 
 
 
 
 

2923 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zaliczenia drmg do kategorii drmg gminnych 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz arS. 7 usS. 2 usSawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) uchwala sin, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza sin do kaSegorii dróg gminnych nasSnpujące 
drogi w Świdnicy: 

1) Bora Komorowskiego, 
2) Chłopska, 

3) Fieldorfa, 
4) Galla Anonima, 
5) HeSmańska, 
6) Modrzewiowa, 
7) Okulickiego, 
8) Pańska, 



Dziennik Urzndowy 
WojewódzSwa Dolnośląskiego Nr 197 –  21353  – Poz. 2923 i 2924 

9) Plac Grunwaldzki – na odcinku obejmującym 
działki nr: 14/3; AM-19  i 128/1; AM-10 – Obr. –
0004, 

10) Plac KombaSanSów, 
11) Podchorążych, 
12) Roweckiego, 
13) Sikorskiego – na odcinku od ul. EsperanSysSów do 

ul. Komunardów, 
14) SSrzegomska, 
15) Tokarzewskiego, 
16) WiSosa, 
17) Wrocławska – na odcinku od ul. Szarych Szere-

gów do ul. Kliczkowskiej, 
18) Zaułek Kupiecki. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin PrezydenSowi MiasSa 
Świdnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daSy 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 sSycznia 2007 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ RADZ 
 

MICHAŁ OSSOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 29 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nznania za nżytek ekologiczny o,szarn „Stara piaskownia” na 
terenie wsi SkaLka 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15, arS. 40 usS. 1, arS. 41 usS. 1 usSa-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz arS. 6 usS. 1 pkS 8, 
arS. 42, arS. 44 usS. 1 i 2, arS. 45 usS. 1 usSawy z dnia 16 kwieSnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1097) Rada Miejska w KąSach Wrocławskich uchwa-
la, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

1. Poddaje sin pod ochronn w formie użySku ekolo-
gicznego obszar o powierzchni 0,57 ha, położony 
w Skałce obejmujący Seren byłej piaskowni na dz. 
nr 207 AM 1. 

2. Granice użySku ekologicznego określa załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

3. Nadzór nad obszarem chronionym sprawuje Bur-
misSrz MiasSa i Gminy KąSy Wrocławskie. 

§ 2 

Obszarowi, kSóry obejmuje sin ochrona w formie użyS-
ku ekologicznego, nadaje sin nazwn: „SSara piaskow-
nia”. 

§ 3 

Celem usSanowienia użySku ekologicznego jesS ochro-
na cennych przyrodniczo gaSunków fauny i flory. 

§ 4 

W sSosunku do usSanowionego użySku ekologicznego 
zabrania sin: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekszSałcania obsza-
ru, 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
3) zmiany sposobu użySkowania ziemi, 
4) umyślnego zabijania dziko wysSnpujących zwierząS, 

niszczenia nor, lngowisk zwierzncych oraz Sarlisk i 
złożonej ikry, 

5) zbioru, niszczenia uszkadzania roślin i grzybów. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi MiasSa 
i Gminy KąSy Wrocławskie. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daSy 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ADAM KLIMCZAK
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ZaLącznik nr 1 Rady Miejskiej w Kątach 
WrocLawskich z dnia 29 sierpnia 2006 r. 
(poz. 2924) 

 

 



Dziennik Urzndowy 
WojewódzSwa Dolnośląskiego Nr 197 –  21355  – Poz. 2925 

2925 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zasad i try,n ndzielania dotacji na prace konserwatorskie, restan-
ratorskie i ro,oty ,ndowlane przy za,ytkn wpisanym do rejestrn za,ytkmw, 

sposo,n jej rozliczania i kontroli 

 Na podsSawie arS. 176 usS. 3 usSawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z poz. zm.) oraz arS. 81 
usSawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabySków i opiece nad zabyS-
kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póź. zm.) uchwala sin, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa zasady i Sryb udzielania doSacji na 
prace konserwaSorskie, resSauraSorskie i roboSy bu-
dowlane przy zabySku wpisanym do rejesSru zabyS-
ków, sposób jej rozliczania oraz konSroli wykonania 
zleconego zadania oraz posSnpowania z wnioskami  
o udzielenie doSacji. 

§ 2 

1. DoSacje z budżeSu MiasSa Bielawy mogą być udzie-
lane podmioSom niezaliczanym do sekSora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnincia zy-
sku, posiadającym SySuł prawny do zabySku: 
a) usySuowanego na Serenie MiasSa Bielawa, 
b) wpisanego do rejesSru zabySków, 
c) posiadającego isSoSne znaczenie hisSoryczne, ar-

SysSyczne lub naukowe dla MiasSa Bielawa, 
d) ogólnodosSnpnego dla mieszkańców i SurysSów. 

2. DoSacje mogą być udzielane na prace, kSóre zosSa-
ną przeprowadzone w roku, w kSórym doSacja ma 
być udzielona. 

3. DoSacje mogą być udzielane na nakłady konieczne 
na roboSy budowlane, prace konserwaSorskie i re-
sSauraSorskie przy zabySku określone w arS. 77 
usSawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie za-
bySków i opiece nad zabySkami oraz rozporządzeń 
wydanych na podsSawie Sej usSawy. 

§ 3 

1. Udzielenie doSacji nasSnpuje na podsSawie złożone-
go wniosku o udzielenie doSacji. 

2. Wniosek składa sin osobno na każdy zabySek, na 
kSóry ma być udzielona doSacja. 

3. Wnioski o udzielenie doSacji składa sin w Wydziale 
Organizacyjnym Urzndu MiasSa Bielawa, Plac Wol-
ności 1 w Serminie do 30 września roku poprzedza-
jącego rok przyznania doSacji. W roku 2006 Sermin 
składania wniosków usSala sin na dzień 25 paź-
dziernika. 

4. Wnioski niekompleSne podlegają odrzuceniu. 
5. Wzór wniosku jesS określony w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 4 

1. DoSacje przyznaje Rada Miejska Bielawy w uchwale 
budżeSowej na wniosek BurmisSrza MiasSa Bielawy. 

2. Wykaz podmioSów, wysokość i zakres prac finan-
sowanych z doSacji określa załącznik do uchwały 
budżeSowej. 

3. Informacjn o sposobie wykorzysSania przyznanych 
doSacji BurmisSrz MiasSa Bielawa przedsSawia  
w półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykona-
nia budżeSu MiasSa Bielawa. 

§ 5 

1. Udzielenie doSacji nasSąpi na podsSawie umowy 
zawarSej pomindzy Gminą Bielawa a wnioskodaw-
cą, kSóremu zosSała przyznana doSacja. 

2. Umowa, o kSórej mowa w usS. 1, powinna zawie-
rać elemenSy określone w arS. 131 usS. 2 usSawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

3. Do umowy dołącza sin pisemne zobowiązanie sin 
podmioSu do wydaSkowania środków z doSacji z za-
chowaniem przepisów usSawy z dnia 29 sSycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

4. Umown zawiera sin na czas nie dłuższy niż rok 
budżeSowy. 

5. PodmioS nie może wykorzysSywać środków uzy-
skanych na podsSawie zawarSej umowy na inne ce-
le niż określone w umowie. 

6. Prawa i obowiązki sSron nie mogą być przenoszone 
na osoby Srzecie. 

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sin, za 
zgodą sSron, możliwość zmiany w ciągu roku za-
kresu rzeczowego oraz warunków realizacji zada-
nia, w formie aneksu do umowy. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi MiasSa. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daSy 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ZBIGNIEW DRAGAN 
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ZaLącznik nr 1 do nchwaLy Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 
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2926 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmiany nchwaLy o powoLanin MLodzieżowej Rady Miasta Bielawy 

 Na podsSawie arS. 5b usS. 3 i arS. 18 usS. 1 usSawy z dnia 8 marca 
1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

W Sreści uchwały nr XXXIX/308/01 Rady Miejskiej 
Bielawy z dnia 26 września 2001 roku w sprawie po-
wołania Młodzieżowej Rady MiasSa Bielawy wprowa-
dza sin nasSnpujące zmiany: 
1. TySuł uchwały oSrzymuje brzmienie: „w sprawie 

powoLania MLodzieżowej Rady Miasta Bielawa”. 
2. UżySe z uchwale oraz w SSaSucie sSanowiącym 

załącznik do uchwały wyrazy: „Młodzieżowa Rada 
MiasSa Bielawy” zasSnpuje sin, w odpowiednim 
przypadku, wyrazami: „MLodzieżowa Rada Miasta 
Bielawa”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daSy jej ogłosze-
nia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ZBIGNIEW DRAGAN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie przyjęcia Statntn Urzędn Miejskiego w Olszynie 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15 oraz arS. 40 usS. 2 pkS 2 i arS. 41 
usS. 1 usSawy z dnia 8 marca1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z arS. 20 usS. 2 usSawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala SSaSuS Urzndu 
Miejskiego w Olszynie o nasSnpującej Sreści: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogmlne 

§ 1 

1. JednosSka pod nazwą Urząd Miejski w Olszynie, 
zwana dalej „Urzndem”, jesS jednosSką budżeSową 
Gminy Olszyna rozliczającą sin z budżeSem gminy 
w dziale 750 rozdziale 75023. 

2. Siedziba Urzndu mieści sin w Olszynie przy ul. Wol-
ności 6. 

3. Obszarem działania Urzndu jesS Gmina Olszyna. 
4. Kierownikiem Urzndu jesS BurmisSrz Olszyny. 

§ 2 

Urząd działa na podsSawie: 
1. UsSawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.). 

2. UsSawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  
z późn. zm.). 

3. UsSawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1593 z późn. zm.). 

4. Innych przepisów prawa. 

R o z d z i a ł   II 

Zakres dziaLania 

§ 3 

1. PrzedmioSem działalności podsSawowej Urzndu jesS 
świadczenie pomocy BurmisSrzowi Olszyny w reali-
zacji jego działań. 

2. Urząd może współpracować z jednosSkami organi-
zacyjnymi Gminy Olszyna w celu zapewnienia pra-
widłowej realizacji swoich zadań. 



Dziennik Urzndowy 
WojewódzSwa Dolnośląskiego Nr 197 –  21363  – Poz. 2927 i 2928 

R o z d z i a ł   III 

Organizacja i zarządzanie jednostką 

§ 4 

1. BurmisSrz reprezenSuje Urząd na zewnąSrz, kieruje 
jego pracą oraz czuwa nad jego mieniem i jesS za 
nie odpowiedzialny. 

2. Urząd Miejski jesS pracodawcą w rozumieniu prze-
pisów prawa pracy w sSosunku do pracowników 
urzndu. Za pracodawcn czynności w sprawach  
z zakresu prawa pracy dokonuje BurmisSrz. 

§ 5 

1. Organizacjn i szczegółowy zakres działania Urzndu 
określa Regulamin Organizacyjny Urzndu nadany 
przez BurmisSrza w drodze zarządzenia. 

2. Prawa i obowiązki pracowników Urzndu określa 
Regulamin Pracy nadany przez BurmisSrza w drodze 
zarządzenia oraz inne obowiązujące w Sym zakresie 
przepisy prawa. 

R o z d z i a ł   IV 

Gospodarka finansowa 

§ 6 

1. Urząd jesS jednosSką budżeSową i prowadzi gospo-
darkn finansową na zasadach określonych w usSa-
wie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach pu-
blicznych. 

2. PodsSawn działalności Urzndu jesS roczny plan fi-
nansowy zgodny z układem wykonawczym budżeSu 
gminy. 

3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza 
sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi 
w Sym zakresie przepisami. 

4. Czynności BurmisSrza powodujące zobowiązania 
finansowe dla swojej ważności wymagają konSra-
sygnaSy Skarbnika Gminy Olszyna. 

§ 7 

Nadzór nad działalnością finansową Urzndu pełni 
Skarbnik Gminy Olszyna. 

R o z d z i a ł   V 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Zmiany sSaSuSu Urzndu wymagają uchwały Rady 
Miejskiej w Olszynie. 

2. SSaSuS podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzndowym 
WojewódzSwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od jego ogłoszenia. 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ RADZ 
 

JAN WRÓBLEWSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie okre lenia zasad i try,n przeprowadzania konsnltacji spoLecznych 
z mieszkańcami Gminy Środa Śląska 

 Na podsSawie arS. 5a usS. 2 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miej-
ska uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

1. KonsulSacje z mieszkańcami Gminy Środa Śląska, 
zwane dalej „konsulSacjami”, przeprowadza sin w 
wypadkach przewidzianych usSawą oraz w innych 
sprawach ważnych dla Gminy w celu poznania opi-
nii mieszkańców, co do sposobu rozsSrzygnincia 
sprawy poddanej konsulSacjom. 

2. Oprócz przypadków przewidzianych usSawą, kon-
sulSacjom podlegają w szczególności nasSnpujące 
zakresy spraw: 
a) Program Rozwoju Lokalnego Gminy Środa Ślą-

ska 
b) SSraSegia Rozwiązywania Problemów Społecz-

nych Gminy Środa Śląska, 
3. O przeprowadzeniu konsulSacji decyduje Rada Miej-

ska w drodze uchwały, w kSórej określa sin: 

a) przedmioS konsulSacji, 
b) czas rozpoczncia i zakończenia konsulSacji, 
c) zasing SerySorialny, 
d) formy przeprowadzenia konsulSacji,  
e) osobn odpowiedzialną za przeprowadzenie kon-

sulSacji. 

§ 2 

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsulSacji może 
wysSąpić: 
a) komisja Rady Miejskiej, 
b) grupa radnych, w liczbie co najmniej 5 osób, 
c) klub radnych, 
d) mieszkańcy gminy, w liczbie co najmniej 100 

osób, 
e) BurmisSrz. 
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2. Wniosek powinien zawierać: 
a) opis przedmioSu konsulSacji,  
b) Sreść pySań bądź warianSów rozwiązań, 
c) Sermin i zakres SerySorialny konsulSacji, 
d) formn konsulSacji, 
e) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zosSać 

osiągninSy, 
f) czySelne wskazanie nazwisk i imion, adresu za-

mieszkania, nr PESEL oraz własnornczne podpisy 
wnioskodawców. 

3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 usS. 
2 jesS rozpaSrywany przez Radn Miejską na najbliż-
szej sesji. 

4. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określo-
nych w § 2 usS. 2 powinien zawierać: 
a) wskazanie osoby (osób) upoważnionej(ych) do 

konSakSów w imieniu mieszkańców z podaniem 
niezbndnych danych Seleadresowych, 

b) lisSn osób pełnoleSnich, sSale zamieszkałych na 
Serenie gminy, popierających wniosek, w liczbie 
nie mniejszej niż 100, zawierającą: imin, nazwi-
sko, nr PESEL, adres i podpis. 

5. W konsulSacjach brać udział mogą wyłącznie pełno-
leSni mieszkańcy gminy. 

6. Wyniki konsulSacji mają charakSer opiniodawczy, a 
ich wyniki nie są wiążące, chyba że usSawa sSano-
wi inaczej. 

§ 3 

1. KonsulSacje przeprowadza sin w nasSnpujących 
formach: 

a) badanie opinii mieszkańców z wykorzysSaniem 
papierowego formularza ankieSowego, 

b) spoSkania z mieszkańcami, 
c) umożliwienie zgłaszania uwag do projekSu 

uchwały, wyłożonego w Biurze Rady Miejskiej w 
Środzie Śląskiej. 

2. Oprócz wyżej wymienionych form dodaSkowo prze-
prowadza sin konsulSacje poprzez udział w sondzie 
inSerneSowej zamieszczonej na sSronie 
www.srodaslaska.pl. 

3. Każdą konsulSacjn przeprowadza sin przynajmniej w 
dwóch formach określonych w § 3 usS. 1 oraz w 
formie uzupełniającej, wymienionej w § 3 usS. 2. 

§ 4 

BurmisSrz podaje do publicznej wiadomości wyniki 
konsulSacji w Serminie 30 dni od daSy ich zakończenia. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
WALDEMAR WAWRZYŃSKI

 
 
 
 
 
 
 

2929 

UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania Statntn Urzędowi Miasta Świeradmw Zdrmj 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15 oraz arS. 40 usS. 2 pkS 2 i arS. 41 
usS. 1 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(S.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z arS. 20 
usS. 2, arS. 21 usS. 1 pkS 2 i usS. 2 usSawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Mia-
sSa Świeradów Zdrój uchwala SSaSuS Urzndu MiasSa Świeradów Zdrój o na-
sSnpującej Sreści: 

 
 

§ 1 

1. JednosSka budżeSowa pod nazwą Urząd MiasSa 
Świeradów Zdrój, zwana dalej „Urzndem”, działa na 
podsSawie SSaSuSu Gminy Miejskiej Świeradów 
Zdrój oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

2. Główna siedziba Urzndu  mieści sin w Świeradowie 
Zdroju przy  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego15. 

3. Obszarem działania Urzndu jesS Gmina Miejska  
Świeradów Zdrój. 

§ 2 

PrzedmioSem działalności podsSawowej Urzndu jesS 
świadczenie pomocy BurmisSrzowi MiasSa Świeradów 
Zdrój w zakresie wykonywania uchwał Rady MiasSa 
Świeradów Zdrój i zadań Gminy Miejskiej Świeradów 
Zdrój, określonych przepisami prawa. 

§ 3 

Organizacjn i zasady funkcjonowania Urzndu określa 
Regulamin Organizacyjny nadany przez BurmisSrza 
MiasSa Świeradów Zdrój w drodze zarządzenia. 
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§ 4 

Urząd jesS jednosSką budżeSową i prowadzi gospodarkn 
finansową według zasad określonych w usSawie  
o finansach publicznych i rozlicza sin z budżeSem Gmi-
ny w nasSnpujących działach i rozdziałach: 

1) dz. 010 rozdz. 01030 
2) dz. 600 rozdz. 60014,60015 
3) dz. 630 rozdz. 63003,63095 
4) dz. 700 rozdz. 70001, 70005 
5) dz. 710 rozdz. 71004,71035 
6) dz. 50 rozdz. 75011, 75022, 75023, 75075, 

75099, 
7) dz. 751, rozdz. 75101 
8) dz. 752, rozdz. 75212 
9) dz. 754 rozdz. 75404, 75412, 75414, 75415, 

75495 
10) dz.756 rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618, 

75621, 75647 
11) dz. 757 rozdz. 75702 
12) dz. 758 rozdz. 75801, 75807, 75818, 75831 
13) dz. 801 rozdz. 80113, 80146 
14) dz. 854 rozdz. 85415, 
15) dz. 900 rozdz. 90001, 90003, 90004, 90015, 

90095 
16) dz. 921 rozdz. 92105, 9216 
17) dz. 926 rozdz. 92605 

§ 5 

1. Urząd jesS pracodawcą, w rozumieniu przepisów 
prawa pracy, dla osób w nim zaSrudnionych.  
W imieniu Urzndu wszelkie czynności z zakresu 
prawa pracy wykonuje BurmisSrz MiasSa Świera-
dów Zdrój. 

2. Organizacjn i porządek w procesie pracy oraz zwią-
zane z Sym prawa i obowiązki pracodawcy i pra-
cowników określa Regulamin Pracy nadany przez 
BurmisSrza MiasSa Świeradów Zdrój w drodze za-
rządzenia. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi MiasSa 
Świeradów Zdrój. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
opublikowania w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIASTA 

 
MARIUSZ KIEDRZYN
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UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 13 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (S.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada MiasSa uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

1. Drodze  gminnej oznaczonej działką nr 38/1, am. 2, 
Obr II nadaje sin nazwn ul. SanaSoryjna. 

2. Lokalizacjn działki określa załącznik nr 1 do uchwa-
ły. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi MiasSa. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIASTA 

 
MARIUSZ KIEDRZYN
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ZaLącznik graficzny nr 1 do nchwaLy 
Rady Miasta Świeradmw Zdrmj z dnia 
30 sierpnia 2006 r. (poz.  2930) 
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2931 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy nlicy na terenie miasta KLodzka 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 13, arS. 40 usS. 1 i arS. 41 usS. 1 usSa-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (S.j. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada miejska w Kłodzku posSanawia, co 
nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

Nadać nazwn nl. MLodych dla nieruchomości grunSo-
wej, sSanowiącej drogn wewnnSrzną poł. w Kłodzku, 
oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 4/23 i 2/7, AM-10, 
obrnb Jurdanów. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi MiasSa 
kłodzka. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF MIGDAŁ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania Statntn Urzędowi Miejskiemn w Polanicy Zdrojn 

 Na podsSawie arS. 40 usS. 2 pkS 2 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz arS. 20 i 238 usS.3 usSawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Polani-
cy Zdroju uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje sin SSaSuS Urzndowi Miejskiemu w Polanicy 
Zdroju w brzmieniu sSanowiącym załącznik do niniej-
szej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin BurmisSrzowi MiasSa. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa  
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ZBIGNIEW PUCHNIAK 
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ZaLącznik do nchwaLy Rady Miejskiej 
w Polanicy Zdrojn z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (poz. 2932) 

 
 
 

STATUT 
URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY ZDROJU 

 
 

 
Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Urząd Miejski w Polanicy Zdroju zwany dalej „Urzn-
dem” jesS  gminną jednosSką organizacyjną działają-
cą w formie jednosSki budżeSowej. 

2. Urząd działa w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności na podsSawie: 
– usSawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– usSawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracowni-
kach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, 
poz. 1593 z późn. zm.), 

– usSawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), 

– SSaSuSu Urzndu nadawanego przez Radn Miej-
ską. 

3. Obszarem działania Urzndu jesS gmina miejska Po-
lanica Zdrój. 

4. Urząd ma siedzibn w Polanicy Zdroju przy ul. Dą-
browskiego 3. 

Przedmiot dziaLalno ci 

§ 2 

PrzedmioSem działalności Urzndu jesS zapewnienie 
warunków należySej realizacji zadań BurmisSrza MiasSa 
jako organu wykonawczego gminy, w szczególności 
wykonywania uchwał Rady Miejskiej oraz wynikają-
cych z przepisów prawa zadań: 
– własnych gminy określonych w usSawie o samo-

rządzie gminnym, o ile nie zosSały powierzone do 
wykonania innym jednosSkom organizacyjnym gmi-
ny, 

– zleconych na mocy usSaw szczególnych, 
– powierzonych na podsSawie zawarSych porozumień 

i umów z innymi podmioSami. 

Zarządzanie i organizacja 

§ 3 

1. Kierownikiem Urzndu jesS BurmisSrz MiasSa. 
2. Zgodnie z przepisami prawa pracy – Urząd jesS 

pracodawcą dla osób w nim zaSrudnionych. 

3. BurmisSrz MiasSa wykonuje uprawnienia zwierzch-
nika służbowego w sSosunku do pracowników 
Urzndu oraz kierowników gminnych jednosSek or-
ganizacyjnych. 

§ 4 

1. Organizacjn i porządek w procesie pracy oraz zwią-
zane z Sym prawa i obowiązki pracodawcy i pra-
cowników usSala Regulamin Pracy Urzndu zaSwier-
dzany przez BurmisSrza MiasSa po uzgodnieniu  
z przedsSawicielem pracowników. 

2. Szczególne prawa i obowiązki pracowników samo-
rządowych zaSrudnionych w Urzndzie określają 
przepisy usSawy o pracownikach samorządowych. 

§ 5 

SSrukSurn organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz 
szczegółowe zadania Urzndu określa Regulamin Orga-
nizacyjny Urzndu Miejskiego nadawany przez Burmi-
sSrza MiasSa w drodze zarządzenia. 

Gospodarka finansowa 

§ 6 

1. Urząd prowadzi gospodarkn finansową na zasadach 
przewidzianych dla jednosSek budżeSowych, zgod-
nie z obowiązującymi w Sym zakresie przepisami. 

2. PodsSawą gospodarki finansowej Urzndu jesS rocz-
ny plan finansowy (plan dochodów i wydaSków 
obejmujący rok kalendarzowy). 

3. Rachunkowość oraz sprawozdawczość finansowa 
Urzndu prowadzona jesS zgodnie z przepisami doSy-
czącymi jednosSek sekSora finansów publicznych. 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym SSa-
Sucie mają zasSosowanie właściwe przepisy prawa. 

2. Zmiana SSaSuSu może być dokonana w Srybie wła-
ściwym dla jego uchwalenia. 

3. SSaSuS podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzndowym 
WojewódzSwa Dolnośląskiego. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmiany nchwaLy nr XL/233/2005 Rady Miejskiej WaL,rzycha 
z dnia 30 maja 2005 rokn w sprawie nstalenia regnlaminn stypendimw 
sportowych przyznawanych przez Gminę WaL,rzych w dziedzinie knltnry 
                                                fizycznej 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (SeksS jednoliSy Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz arS. 22 usSawy z dnia 18 sSycznia 1996 roku 
o kulSurze fizycznej (SeksS jednoliSy Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XL/233/2005 Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie usSalenia 
regulaminu sSypendiów sporSowych przyznawanych 
przez Gminn Wałbrzych w dziedzinie kulSury fizycznej 
wprowadza sin nasSnpujące zmiany: 
1. § 5 oSrzymuje brzmienie: 

„SSypendium sporSowe może oSrzymywać zawod-
nik reprezenSujący sSowarzyszenie kulSury fizycznej 
mające siedzibn w Wałbrzychu, kSóry spełnia jedno 
z poniższych krySeriów: 
1. Zajął minimum III miejsce w zawodach sporSo-

wych rangi MisSrzosSw Polski lub w innych za-
wodach o zasingu krajowym o uznanym presSiżu 
ujnSych w kalendarzu imprez właściwego pol-
skiego związku sporSowego, w roku poprzedza-
jącym przyznanie sSypendium, 

2. Brał udział w zawodach rangi Igrzysk Olimpij-
skich lub MisSrzosSw ŚwiaSa lub MisSrzosSw Eu-
ropy lub w innych zawodach mindzynarodowych 
o uznanym presSiżu, w roku poprzedzającym 
przyznanie sSypendium. 

3. ZosSał objnSy programem przygoSowań do 
Igrzysk Olimpijskich lub MisSrzosSw ŚwiaSa lub 

Europy, opracowanym przez właściwy związek 
sporSowy i zobowiązał sin do udziału w Sych 
zawodach.” 

2. § 12 punkS 2) oSrzymuje brzmienie: 
„Wysokość sSypendium sporSowego wynosi od 
10b do 20b miesincznie przecinSnego wynagro-
dzenia określonego w pkS.1.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin PrezydenSowi MiasSa 
Wałbrzycha 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ALICJA ROSIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmiany nazwy nlicy w o,rę,ie 27 Śrmdmie cie w WaL,rzychn 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 13 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (SeksS jednoliSy Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Wałbrzych uchwala, co nasSnpuje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 1 

1. Zmienić obecną nazwn ulicy przebiegającej wg za-
łączonego wyrysu z mapy nazewnicSwa ulic i pla-
ców, łączącej ulice Juliusza Słowackiego, Romana 
Dmowskiego, Mariana  Buczka. 

2. DoSychczasowa ulica o nazwie Lndwika Waryń-
skiego oSrzymuje nową nazwn nlica Droho,ycka  
w obrnbie geodezyjnym 27 Śródmieście w Wał-
brzychu. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin PrezydenSowi MiasSa 
Wałbrzycha. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCA 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ALICJA  ROSIAK 
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ZaLącznik do nchwaLy Rady Miejskiej 
WaL,rzycha z dnia 31 sierpnia 2006 r. 
(poz. 2934) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania Statntn Urzędowi Miejskiemn w WaL,rzychn 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (S.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
w związku z arS. 20 usS. 2 i arS. 238 usS. 3 usSawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada 
Miejska Wałbrzycha uchwala SSaSuS Urzndu Miejskiego w Wałbrzychu 
w nasSnpującym brzmieniu: 

 
 

STATUT 
URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU 

 
 

§ 1 

1. Urząd Miejski w Wałbrzychu, zwany dalej Urzndem, 
jesS jednosSką organizacyjną gminy Wałbrzych, 
działającą w formie jednosSki budżeSowej. 

2. PrzedmioSem działalności Urzndu jesS świadczenie 
pomocy PrezydenSowi MiasSa Wałbrzycha w zakre-
sie realizacji gminnych zadań publicznych oraz za-
dań z zakresu adminisSracji rządowej wynikających 
z usSaw oraz porozumień zawarSych z innymi jed-
nosSkami adminisSracji publicznej. 

3. Urząd działa na podsSawie powszechnie obowiązu-
jących przepisów prawa, SSaSuSu MiasSa Wałbrzy-
cha oraz uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarzą-
dzeń PrezydenSa MiasSa Wałbrzycha. 

§ 2 

1. Siedzibą i obszarem działania Urzndu jesS miasSo 
Wałbrzych. 

2. Kierownikiem Urzndu jesS PrezydenS MiasSa Wał-
brzycha. 

§ 3 

SSrukSurn organizacyjną i zasady funkcjonowania 
Urzndu oraz zakres działania komórek organizacyjnych 
Urzndu określa Regulamin Organizacyjny nadany  
w drodze zarządzenia przez PrezydenSa MiasSa Wał-
brzycha. 

§ 4 

Urząd prowadzi gospodarkn finansową na zasadach 
określonych przepisami prawa, w szczególności usSa-
wą o finansach publicznych. 

§ 5 

1. Urząd jesS pracodawcą dla osób w nim zaSrudnio-
nych, w rozumieniu przepisów prawa pracy.  
W imieniu Urzndu wszelkie czynności z zakresu 
prawa pracy wykonuje PrezydenS MiasSa Wałbrzy-
cha. 

2. Organizacjn i porządek w procesie pracy oraz zwią-
zane z Sym prawa i obowiązki pracodawcy oraz 
pracowników określa Regulamin Pracy usSalony 
przez PrezydenSa MiasSa Wałbrzycha w drodze za-
rządzenia. 

§ 6 

Zmiany w SSaSucie dokonuje Rada Miejska Wałbrzycha 
w Srybie określonym dla jego nadania. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ALICJA ROSIAK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie Statntn Urzędn Miasta i Gminy w Prnsicach 

 Na podsSawie arS. 40 usS. 2 pkS 2 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
arS. 20 usS. 2 i arS. 238 usS. 3 usSawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada MiasSa 
i Gminy Prusice uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala sin SSaSuS Urzndu MiasSa i Gminy w Prusi-
cach. 

§ 2 

Urząd MiasSa i Gminy w Prusicach zwany dalej „Urzn-
dem” działa na podsSawie: 
1) usSawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

2) usSawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), 

3) sSaSuSu MiasSa i Gminy Prusice, 
4) niniejszego sSaSuSu. 

§ 3 

1. Urząd jesS wyodrnbniona jednosSka organizacyjna 
gminy Prusice prowadzącą działalność w formie 
jednosSki budżeSowej. 

2. Urząd prowadzi działalność finansową według za-
sad określonych w usSawie z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.). 

3. Kierownikiem Urzndu jesS BurmisSrz. 
4. Siedziba Urzndu mieści sin w Prusicach przy  

ul. Rynek 1. 

§ 4 

Do zakresu działania Urzndu należy  zapewnienie nale-
żySego wykonania spoczywających na gminie: 

1) zadań własnych wynikających z usSaw, sSaSuSu 
gminy i uchwał Rady, 

2) zadań zleconych przez organy adminisSracji rządo-
wej na mocy usSaw, 

3) zadań wykonywanych na podsSawie porozumień  
z innymi jednosSkami samorządu SerySorialnego i 
organami adminisSracji rządowej (zadania powierzo-
ne), 

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze 
porozumienia komunalnego, kSóre nie zosSało po-
wierzone innym gminnym jednosSkom organizacyj-
nym, związkom komunalnym lub przekazane innym 
podmioSom na podsSawie umów. 

§ 5 

Szczegółowe zadania i organizacjn wewnnSrzna Urzndu 
określa Regulamin Organizacyjny Urzndu. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIASTA I GMINZ 

 
WŁODZIMIERZ DRZĄSZCZ
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 28 sierpnia 2006 r. 

w sprawie Statntn Urzędn Gminy w Ln,inie 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15, arS. 40 usS. 2 pkS 2 usSawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz arS. 20 usS. 2 i arS. 238 usS. 3 usSawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy 
Lubin nadaje SSaSuS Urzndowi Gminy w Lubinie o nasSnpującym brzmieniu: 



Dziennik Urzndowy 
WojewódzSwa Dolnośląskiego Nr 197 –  21375  – Poz. 2937 i 2938 

§ 1 

Urząd Gminy w Lubinie jesS jednosSką organizacyjną 
Gminy Lubin, działająca w formie jednosSki budżeSo-
wej. 

§ 2 

1. Siedzibą Urzndu Gminy w Lubinie jesS miejscowość 
Lubin, ul. Władysława ŁokieSka 6. 

2. Nazwa jednosSki brzmi: Urząd Gminy w Lubinie. 
3. WójS Gminy Lubin reprezenSuje Urząd Gminy w 

Lubinie na zewnąSrz. 

§ 3 

PodsSawą gospodarki finansowej Urzndu Gminy w 
Lubinie jesS roczny plan finansowy jednosSki budżeSo-
wej. 

§ 4 

Urząd Gminy w Lubinie jesS jednosSka organizacyjną 
powołaną do wykonywania czynności pomocniczych o 

charakSerze adminisSracyjno-Sechnicznym na rzecz 
WójSa Gminy Lubin. 

§ 5 

Szczegółową sSrukSurn oraz szczegółowy zakres zadań 
i Sryb pracy komórek organizacyjnych Urzndu Gminy w 
Lubinie określa regulamin organizacyjny. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza sin WójSowi Gminy Lu-
bin. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daSy 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
ROMAN KOMARNICKI
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UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie statntn Gminnego O rodka Pomocy SpoLecznej  w Wiszni MaLej 

 Na podsSawie arS. 40 usS. 2 pkS 2 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) 
w związku z arS. 110 usS. 1 i arS. 16 usS. 1 usSawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593  ze zm.)  Rada Gminy w Wiszni 
Małej uchwala: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

Postanowienia ogmlne 

§ 1 

1. SSaSuS określa zakres działania i organizacjn Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Ma-
łej działa na podsSawie:  
1) UsSawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminy (S.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.). 

2) UsSawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.). 

3) UsSawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 

3. Innych przepisów szczególnych doSyczących po-
mocy społecznej. 

4. Niniejszego sSaSuSu. 

§ 2 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej 
Ośrodkiem jesS jednosSką organizacyjną Gminy niepo-
siadającą osobowości prawnej.  

§ 3 

Siedzibą  Ośrodka  jesS miejscowość Wisznia Mała,  
a Serenem działania jesS obszar gminy Wisznia Mała. 

§ 4 

Ośrodek  używa piecznci podłużnej o Sreści: GMINNZ 
OŚRODEK POMOCZ SPOŁECZNEJ ul. Wrocławska 9, 
55-114 Wisznia Mała. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Cele i zadania O rodka 

§ 5 

1. Celem Ośrodka jesS organizowanie na Serenie Gmi-
ny pomocy społecznej. 

2. Ośrodek w szczególności : 
1) wykonuje zadania własne gminy i zadania zleco-

ne gminie, 
2) pomaga osobom i rodzinom w przezwycinżeniu 

Srudnych sySuacji życiowych, kSórych nie są w 
sSanie pokonać przy wykorzysSaniu własnych 
środków, możliwości i uprawnień, 

3) przyznaje i wypłaca świadczenia, 
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4) analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapoSrzebo-
wanie na świadczenia z pomocy społecznej na 
Serenie gminy, 

5) akSywizuje środowiska lokalne w celu niesienia 
pomocy osobom i rodzinom jej poSrzebującym. 

3. Rodzaje, rozmiar i formy świadczeń przyznawanych 
przez Ośrodek określają przepisy usSawy o pomocy 
społecznej oraz przepisy innych usSaw szczegól-
nych. 

§ 6 

W zakresie realizowanych zadań Ośrodek współpracu-
je z organizacjami społecznymi, urzndami, insSySucja-
mi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz oso-
bami fizycznymi i prawnymi. 

R O Z D Z I R A Ł  III 

Strnktnra Organizacyjna Gminnego O rodka Pomocy 
SpoLecznej 

§ 7 

1. W Ośrodku Sworzy sin sSanowiska pracy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i poSrzebami: 
– kierownik 
– pracownicy socjalni 
– pracownicy ds. świadczeń rodzinnych 
– główny ksingowy 
– opiekunka 

2. Podział i zakres zadań dla poszczególnych sSano-
wisk pracy określa regulamin organizacyjny Ośrod-
ka nadany przez Kierownika i zaSwierdzony przez 
WójSa Gminy. 

§ 8 

1. Ośrodkiem zarządza Kierownik i na podsSawie 
upoważnienia WójSa wydaje decyzje adminisSracyj-
ne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 
społecznej i świadczeń rodzinnych, należących do 
właściwości Gminy oraz Rady Gminy w zakresie 
dodaSków mieszkaniowych. 

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jesS WójS, 
kSóry zaSrudnia go i zwalnia oraz usSala jego wyna-
grodzenie. 

3. Kierownik reprezenSuje Ośrodek na zewnąSrz,  
a ponadSo: 
1) organizuje pracn Ośrodka i sprawuje nadzór nad 

realizacją zadań przez pracowników, 
2) odpowiada za prawidłowość sporządzania planu 

dochodów i wydaSków oraz realizacjn Sego pla-
nu, 

3) zarządza powierzonym mająSkiem zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i na podsSawie  
upoważnienia WójSa Gminy,  

4) wykonuje wobec pracowników czynności z za-
kresu prawa pracy. 

§ 9 

1. Ośrodek jesS pracodawcą dla zaSrudnionych w nim 
pracowników. 

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządo-
wymi, a ich prawa i obowiązki określają odrnbne 
przepisy. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Gospodarka finansowa 

§10 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jesS jednosSka 
budżeSową Gminy i  prowadzi gospodarkn finanso-
wą  na zasadach określonych w usSawie z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.     

2. PodsSawą gospodarki finansowej jesS roczny plan 
finansowy. 

3. Ksingowość Ośrodka prowadzona jesS zgodnie  
z przepisami według zasad określonych w rachun-
kowości budżeSowej. 

R O Z D Z I A Ł  V 

Przepisy końcowe 

§ 11 

Traci moc uchwała nr III/XXV/197/01 z dnia 16 marca 
2001 r. w sprawie usSalania sSaSuSowych zadań 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza sin WójSowi Gminy 
Wisznia Mała. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
HENRYK IDACZYK
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2939 

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie Statntn Urzędn Gminy Wisznia MaLa 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 15 oraz arS. 40 usS. 2 pkS 2 i arS. 41 
usS. 1 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.S. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z arS. 20 usS. 2 usSawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co nasSnpuje: 

 
 
 

Statnt 
Urzędn Gminy Wisznia MaLa 

 
§ 1 

Urząd Gminy Wisznia Mała, zwany dalej jednosSką, 
jesS jednosSką budżeSową Gminy Wisznia Mała. 

§ 2 

JednosSka działa pod nazwą Urząd Gminy Wisznia 
Mała. 

§ 3 

Siedziba jednosSki mieści sin w Wiszni Małej przy ul. 
Wrocławskiej 9. 

§ 4 

1. PrzedmioSem działalności jednosSki jesS zapewnienie 
wykonywania przez WójSa Gminy Wisznia Mała je-
go zadań określonych przepisami prawa. 

2. Sprawy wymienione w pkS 1 należą do zakresu 
działalności podsSawowej jednosSki. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza sin WójSowi Gminy 
Wisznia Mała. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  
ogłoszenia w  Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
HENRYK IDACZYK

 
 
 
 
 
 
 

2940 

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nstalenia nazwy nlicy we wsi Szymanmw 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 13 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (S.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

Nienazwanej ulicy w Szymanowie nadaje sin nazwn: 
– Szy,owcowa (nr geodezyjny 56/11) 

§ 2 

Położenie ulicy przedsSawia załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sin WójSowi Gminy 
Wisznia Mała. 

§ 4 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
HENRYK IDACZYK
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ZaLącznik nr 1 do nchwaLy Rady Gminy 
Wisznia MaLa z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
(poz. 2940) 
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UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

zmieniająca nchwaLę w sprawie po,orn w drodze inkasa należno ci pienięż-
nych po,ieranych od osm, fizycznych w formie Lącznego zo,owiązania pie-
niężnego, podatkn rolnego, le nego, od niernchomo ci i od posiadania psa 
       oraz nstalenia inkasentmw i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso 

 Na podsSawie arS. 28 § 4 usSawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podaSkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), arS. 6 usSawy z dnia 
15 lisSopada 1984 r. o podaSku rolnym (S.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, 
poz. 431 ze zm.), arS. 6 usS.8 usSawy z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o po-
daSku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), arS.6 usS. 12, arS. 14 
pkS 3 usSawy z dnia 12 sSycznia 1991 r. o podaSkach i opłaSach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze  zm.) Rada Gminy uchwala, co nasSnpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Wisznia Mała nr IV/V/25/03  
z dnia 14 luSego 2003 r. w sprawie poboru w drodze 
inkasa należności pieninżnych pobieranych od osób 
fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieninżne-
go, podaSku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od 
posiadania psa oraz usSalenia inkasenSów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso ze zmianą uchwały Rady 
Gminy Wisznia Mała z dnia 28 czerwca 2006 r.  
nr IV/XLVIII/293/06  wprowadza sin nasSnpujące 
zmiany: 
W § 2 w pkS 16:  
1) skreśla sin słowa „– Pan Jan Łebzuch” i wpisuje sin 

słowa „ – Pan Mirosław Moczulski”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin WójSowi Gminy 
Wisznia Mała. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
HENRYK IDACZYK

 
 
 
 
 
 
 
 

2942 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy nlicy we wsi Solna 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 13 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (S.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Kobierzyce uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Ulicy w miejscowości Solna oznaczonej numerem 
ewidencyjnym grunSu: 
– działka nr 135 obrnb Solna – nadaje sin nazwn – 

ul. Północna. 
2. Szczegółowy przebieg ulicy przedsSawia załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin WójSowi Gminy Ko-
bierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daSy 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
JANUSZ GARGAŁA
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ZaLącznik graficzny do nchwaLy Rady 
Gminy Ko,ierzyce z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (poz. 2942) 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania nazw nlicom we wsi Chrzanmw 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 13 usSawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (S.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Kobierzyce uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Ulicy w miejscowości Chrzanów oznaczonymi nu-
merami ewidencyjnymi grunSu: 
– działka nr 174 obrnb Chrzanów – nadaje sin na-

zwn – ul. Topolowa, 
– działka nr 178 obrnb Chrzanów – nadaje sin na-

zwn – ul. Lipowa, 
– działka nr 180 obrnb Chrzanów – nadaje sin na-

zwn – ul. Domasławska, 
– działka nr 183 obrnb Chrzanów – nadaje sin na-

zwn – ul. Kobierzycka, 
– działka nr 177 obrnb Chrzanów – nadaje sin na-

zwn – ul. KróSka. 
2. Szczegółowy przebieg ulicy przedsSawia załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin WójSowi Gminy Ko-
bierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daSy 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
JANUSZ GARGAŁA
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ZaLącznik graficzny do nchwaLy Rady 
Gminy Ko,ierzyce z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (poz. 2943) 

 

 
 

 



Dziennik Urzndowy 
WojewódzSwa Dolnośląskiego Nr 197 –  21383  – Poz. 2944 

2944 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy nlicy we wsi Tyniec MaLy 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 13 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (S.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Kobierzyce uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Ulicy w miejscowości Tyniec Mały oznaczonej nu-
merami ewidencyjnymi grunSu:  
– działki nr 370/46 i 370/29 obrnb Tyniec Mały – 

nadaje sin nazwn – ul. Rubinowa. 
2. Szczegółowy przebieg ulicy przedsSawia załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin WójSowi Gminy Ko-
bierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni id daSy 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

 
PRZEWODNICZĄCZ 

RADZ GMINZ 
 

JANUSZ GARGAŁA 
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ZaLącznik graficzny do nchwaLy Rady 
Gminy Ko,ierzyce z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (poz. 2944) 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy nlicy we wsi Wysoka 

 Na podsSawie arS. 18 usS. 2 pkS 13 usSawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (S.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Kobierzyce uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Ulicy w miejscowości Wysoka oznaczonej numerem 
ewidencyjnym grunSu:  
– działka nr 6 obrnb Wysoka – nadaje sin nazwn – 

ul. Jaśminowa. 
2. Szczegółowy przebieg ulicy przedsSawia załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin WójSowi Gminy Ko-
bierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni id daSy 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym WojewódzSwa 
Dolnośląskiego. 
 

 
PRZEWODNICZĄCZ 

RADZ GMINZ 
 

JANUSZ GARGAŁA 
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ZaLącznik graficzny do nchwaLy Rady 
Gminy Ko,ierzyce z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (poz. 2945) 
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY 

z dnia 7 września 2006 r. 

w sprawie podania do pn,licznej wiadomo ci informacji o zmianie w skLadzie 
Rady Powiatn w Ln,inie 

 Na podsSawie arS. 182 i 183 usSawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiaSów i sejmików wojewódzSw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) Komisarz Wyborczy  w Legnicy podaje do 
wiadomości publicznej, iż 

 
 

Rada PowiaSu w Lubinie uchwałą nr LII/360/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. sSwierdziła wyga-
śnincie w okrngu wyborczym nr 3 mandaSu radnego  KrzyszSofa Jana Krajewskiego z lisSy nr 3 
Koalicyjny KomiSeS Wyborczy SLD-UP.  
Zgodnie z arS. 194 usS. 1 usSawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiaSów i sejmików wojewódzSw Rada PowiaSu w Lubinie nie podejmuje uchwały w sprawie 
obsadzenia mandaSu, ponieważ do zakończenia kadencji pozosSało mniej niż 6 miesincy. 
 
 

KOMISARZ WZBORCZZ 
W LEGNICZ 

 
LECH MUŻYŁO 
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Egzemplarze bieżące i z laS ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punkSach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzndu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. PowsSańców Warszawy 1, Sel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzndu Wojewódzkiego we Wrocławiu DelegaSura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, Sel. 0-75/764-72-99, 

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

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

2) w przypadku prenumeraSy, na podsSawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzndzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzndu,  

55-951 Wrocław, pl. PowsSańców Warszawy 1, Sel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzndowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w BiblioSece Urzndowej Dolnośląskiego Urzndu Wojewódzkiego,  

pl. PowsSańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, Sel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dosSnpna jesS w InSernecie na sSronie: 

hSSp://www.duw.pl//dzienn.hSm 
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