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3086 

UCHWAŁA RADY POWIATU W LUBINIE  

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów finansowanych ze  
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Buduetu Paostwa 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity 
z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; 
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) 
Rada Powiatu w LuRinie uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasady udzielania przez Powiat LuRiński 
stypendiów dla uczniów, finansowanyci ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu 
Państwa, w ramaci Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) p.n. „Lepsze 
szanse rozwoju młodzieży dzięki ukończeniu szkoły 
ponadgimnazjalnej”.  

§ 2 

Użyte w uciwale określenia oznaczają: 
1. Starostwo – Starostwo Powiatowe w LuRinie, jed-

nostka reprezentująca projektodawcę, organ wyko-
nawczy-prowadzący oRsługę programu, jednostka 
zarządzająca projektem; 

2. Uczeń – osoRa rozpoczynająca naukę luR ucząca 
się w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się matu-
rą; 

3. Szkoła – jednostka organizacyjna – szkoła ponad-
gimnazjalna kończąca się maturą. 

4. ORszary wiejskie – tereny położone poza granicami 
administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. miesz-
kańców, miasta do 20 tys. mieszkańców, o ile nie 
mają szkół ponadgimnazjalnyci kończącyci się ma-
turą; 

5. Trudna sytuacja materialna – (definicja sytuacji 
rodziny o dociodzie w przeliczeniu na osoRę w ro-
dzinie luR osoRy uczącej się nie wyższym niż kwota 
uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnyci 
zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniaci rodzinnyci (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) z uwzględnieniem 
progu dociodu w przeliczeniu na osoRę w rodzinie, 
czyli nie więcej niż 504 zł netto/osoRę luR 583 zł 
netto/osoRę, gdy członkiem rodziny jest dziecko le-
gitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 
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luR orzeczeniem o umiarkowanym alRo znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 

§ 3 

1. Stypendia Rędą przekazywane w formie zaliczki 
gotówkowej na częściowe luR całkowite pokrywa-
nie kosztów związanyci z poRieraniem nauki pono-
szonyci przez ucznia. 

2. Stypendia mogą Ryć przeznaczone wyłącznie na 
całkowite luR częściowe pokrycie niżej wymienio-
nyci form pomocy: 
1) zakwaterowania w Rursie , internacie luR stancji, 
2) posiłków w stołówce szkolnej internatu luR pro-

wadzonej przez inny podmiot, 
3) zakupu podręczników do nauki w szkołaci po-

nadgimnazjalnyci, 
4) transportu do i ze szkoły środkami komunikacji 

zRiorowej, 
5) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej 

niepuRlicznej posiadającej uprawnienia szkoły 
puRlicznej, 

6) innyci dodatkowyci opłat i wydatków wyma-
ganyci oRligatoryjnie przez szkołę. 

§ 4 

1. Do uRiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnyci dla młodzieży 
kończącyci się egzaminem maturalnym, którzy 
spełniają  łącznie następujące kryteria: 
1) rozpoczynają (w tym samym roku kalendarzo-

wym, w którym ukończyli edukację w gimna-
zjum) luR kontynuują naukę w szkołaci puRlicz-
nyci (z wyłączeniem szkół dla dorosłyci), dla 
któryci organem prowadzącym jest powiat lu-
Riński luR niepuRlicznyci o uprawnieniaci szkół 
puRlicznyci, wpisanyci do rejestru szkół i pla-
cówek niepuRlicznyci prowadzonyci przez Sta-
rostę LuRińskiego, umożliwiającyci uzyskanie 
świadectwa maturalnego, alRo rozpoczynają luR 
kontynuują naukę w puRlicznyci dwuletnici, 
uzupełniającyci liceaci ogólnokształcącyci luR 
trzyletnici tecinikaci uzupełniającyci na pod-
Rudowie programowej zasadniczej szkoły zawo-
dowej, z wyłączeniem szkół dla dorosłyci (dla 
któryci organem prowadzącym jest powiat lu-
Riński) luR niepuRlicznyci o uprawnieniaci szkół 
puRlicznyci, umożliwiającyci uzyskanie świa-
dectwa dojrzałości/maturalnego,  

2) zamieszkują na stałe na oRszarze wiejskim,  
3) pociodzą z rodzin znajdującyci się w trudnej sy-

tuacji materialnej . 
2. W przypadku, gdy liczRa osóR spełniającyci kryte-

ria, określone w ust. 1, jest większa niż liczRa sty-
pendiów, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium 
mają uczniowie:  
1) klas pierwszyci,  
2) o najniższyci dociodaci w rodzinie na osoRę,  
3) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności , 
4) pociodzący z rodzin wielodzietnyci (czworo 

dzieci i więcej),  
5) pociodzący z rodzin niepełnyci. 

3. Stypendium przyznaje się  na okres do 10 miesięcy 
w danym roku szkolnym.  

§ 5 

1. Warunkiem uRiegania się przez uczniów o stypen-
dium jest:  
1) złożenie przez ucznia wniosku o stypendium, 

określonego załącznikiem nr 1 do uciwały,  
2) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji 

rodzinnej i materialnej ucznia określonego za-
łącznikiem nr 2 do uciwały, udokumentowane 
odpowiednimi zaświadczeniami luR orzeczeniami 
o dociodaci osiągniętyci w rodzinie za rok ka-
lendarzowy poprzedzający rok, w którym uczeń 
składa wniosek o przyznanie stypendium; 

3) złożenie dokumentu potwierdzającego spełnienie 
kryteriów określonyci w § 2 ust. 4 (zaświad-
czenie o zameldowaniu na terenaci wiejskici). 

2. Wniosek składa się w Starostwie, w terminie okre-
ślonym przez Starostwo  i podanym na stronie in-
ternetowej www.powiat-luRin.pl. oraz na taRlicaci 
ogłoszeń w Starostwie i szkołaci. 

3. Składane wnioski podlegają rejestracji zgodnie  
z datą złożenia wniosku. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pozostaje 
Rez rozpatrzenia w przypadku: 
1) złożenia po ustalonym terminie – (decyduje data 

złożenia wniosku); 
2) Rraku dokumentów o któryci mowa w ust. 1 

pkt 2–3.  

§ 6 

1. Starostwo zawiadamia ucznia/rodziców luR opieku-
nów prawnyci ucznia o przyznaniu i sposoRie wy-
płaty stypendium poprzez dostarczenie zawiado-
mienia według wzoru określonego załącznikiem nr 3 
do uciwały. 

2. Ze stypendystą podpisuje się umowę o przekazy-
wania  stypendium w roku szkolnym 2006/2007, 
określoną załącznikiem nr 4 do uciwały. 

3. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Staro-
stwo. 

4. Wypłata stypendium następować Rędzie w formie 
przelewów pieniężnyci na konto Rankowe Renefi-
cjenta ostatecznego na podstawie przedłożonego 
zaświadczenia ze szkoły o ilości godzin nieuspra-
wiedliwionyci w danym miesiącu. 

5. Roczna maksymalna kwota stypendium wynosi 
2500 zł. 

6. Refundacja środków  określonyci w § 3 następuje 
pod warunkiem przekazania ici na konto Starostwa 
przez Instytucję Wdrażającą – Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. 

7. W przypadku Rraku środków, o któryci mowa  
w ust. 5, refundacja stypendiów następuje w naj-
krótszym możliwym terminie po przekazaniu środ-
ków przez Instytucję Wdrażającą. 

§ 7 

1. ORsługę projektu zapewnia Starostwo oraz odpo-
wiada za prawidłowy  przeRieg projektu, w tym  
w szczególności za: sporządzanie okresowyci 
sprawozdań, wniosków o płatność, monitoring pro-
jektu. 

2. Dokumentacja związana z projektem przeciowy-
wana jest w Starostwie.  
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§ 8 

1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się gdy stypen-
dysta: 
1) powtarza rok nauki, ciyRa że wynika to z przy-

czyn zdrowotnyci, potwierdzonyci przez szko-
łę,  

2) przerwał naukę w szkole,  
3) został skreślony z listy uczniów,  
4) przestał spełniać kryteria wymienione w § 5  

ust. 1. 
2. W przypadkaci wypłacenia stypendium po terminie 

wystąpienia zdarzeń wymienionyci w ust. 1, sty-
pendysta zoRowiązany jest do zwrotu otrzymanego 
stypendium w ciągu 7 dni na konto wskazane przez 
Starostwo.  

§ 9 

Środki na wypłatę stypendiów pozyskane zostaną 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 1 lipca 2004r.w sprawie przyjęcia Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(Dz. U. Nr 166, poz. 1745 z dnia 26 lipca 2004  
z późn. zm.).  

§ 10 

Wykonanie uciwały powierza się Zarządowi Powiatu 
oraz zoRowiązuje do przekazania Radzie Powiatu  in-
formacji o ilości uzyskanyci środków i wielkości przy-
znanyci stypendiów. 

§ 11 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD RCDD 
 

MIROSŁAW PAWLAK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Powiatu w Lubinie z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (poz. 3086) 
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3087 

UCHWAŁA RADY POWIATU W LUBINIE  

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów finansowanych ze  
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Buduetu Paostwa 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity 
z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; 
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) Rada Powiatu w LuRinie uciwala, 
co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Uciwała określa zasady przyznawania i przekazy-
wania stypendiów na wyrównywanie szans eduka-
cyjnyci dla studentów zamieszkującyci na terenie 
Powiatu  LuRińskiego Stypendia w roku akademic-
kim 2006/2007. 

2. Stypendia w ramaci działania zawartego w Zinte-
growanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regio-
nalnego p.n. „Szkoła wyższa drogą do sukcesu”,   
przyznawane są w celu podniesienia dostępu do 
kształcenia dla studentów pociodzącyci z oRsza-
rów wiejskici, którzy z powodów materialnyci na-
trafili na Rariery w dostępie do kształcenia na po-
ziomie wyższym. 

3. W celu wyrównania szans edukacyjnyci studentom 
z terenów zmarginalizowanyci powiatu przyzna-
wane Rędą stypendia finansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz środków 
Budżetu Państwa na zasadaci, warunkaci i w try-
Rie określonym niniejszą uciwałą.  

§ 2 

Ujęte w uciwale formy pomocy oraz kryteria przy-
znawania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ra-
maci Działanie – „Wyrównywanie szans edukacyjnyci 
poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia Progra-
mu ZPORR oraz Ramowego Planu Realizacji Działania  
przyjętego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. 

R o z d z i a ł   2 

Zakres i formy pomocy 

§ 3 

1. Stypendia Rędą przekazywane w formie pieniężnej 
na cele wyszczególnione w ust. 2 niniejszego para-
grafu. 

2. Stypendium przyznawane jest na całkowite luR 
częściowe pokrycie: 
1) kosztów zakwaterowania w akademiku luR na 

stancji, 
2) kosztów posiłków w stołówce akademickiej luR 

prowadzonej przez inny podmiot, 
3) kosztów zakupu podręczników do nauki  

w szkołaci wyższyci, 

4) kosztów związanyci z transportem do i z uczelni 
środkami komunikacji zRiorowej, 

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

6) innyci kosztów wymaganyci oRligatoryjnie 
przez szkołę wyższą, związanyci wyłącznie  
z realizacją procesu dydaktycznego. 

3. Koszty poniesionyci wydatków, o któryci mowa 
w ust.2, muszą Ryć uzasadnione, udokumentowane 
oraz nie mogą przekraczać średnici cen krajowyci. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

§ 4 

1. Do uRiegania się o stypendium uprawnieni są stu-
denci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
1) stale zamieszkują na terenie powiatu luRińskie-

go; 
2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (do-

ciód rodziny  w przeliczeniu na osoRę alRo do-
ciód osoRy uczącej się nie przekracza kwoty 
określonej w Ramowym Planie Realizacji Działa-
nia dla Województwa Dolnośląskiego); 

3) uczą się w szkołaci wyższyci w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksterni-
stycznym. 

2. W przypadku, gdy liczRa studentów spełniającyci 
kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczRa 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo  
w uzyskaniu stypendium mają studenci spełniający 
w kolejności następujące kryteria: 
1) pociodzą z rodzin o najniższyci dociodaci, 
2) zamieszkują na stałe  na oRszaraci wiejskici, 
3) studiują na kierunkaci matematyczno-

przyrodniczyci i tecinicznyci, 
4) rozpoczynają pierwszy rok studiów.  

3. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.   

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych  

§ 5 

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

dług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ni-
niejszej uciwały, 
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2) dołączenie do wniosku: 
a) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i material-

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

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

c) kserokopii stosownyci zapisów w dowodzie 
osoRistym luR zaświadczenia potwierdzające-
go miejsce stałego zamieszkania. 

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi  
w ust. 1 pkt 1, 2 składa się w siedziRie Starostwa  
w terminie podanym na stronie internetowej 
www.powiat-luRin.pl oraz na taRlicy ogłoszeń  
w Starostwie. 

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

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje Rez 
rozpatrzenia w przypadku, gdy: 
1) złożony został po ustalonym terminie – o czym 

decyduje data wpływu w Kancelarii Starostwa 
luR data stempla pocztowego, 

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o któryci 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, 

3) wniosek luR załączniki, o któryci mowa w § 5 
ust. 1 pkt 2, są nieprawidłowo wypełnione. 

5. Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu w LuRinie. 

R o z d z i a ł   5 

Wypłata stypendium 

§ 6 

1. Starostwo zawiadomi stypendystę o przyznaniu i 
sposoRie wypłaty stypendium poprzez dostarczenie 
zawiadomienia według wzoru określonego załączni-
kiem nr 3 do uciwały. 

2.   Maksymalna kwota stypendium nie może przekro-
czyć kwoty określonej  w dokumentaci, o któryci 
mowa § 2. 

3. Wypłaty i rozliczenia stypendium dokonuje Staro-
stwo Powiatowe w LuRinie, a student zoRowiązany 
jest do przedłożenia aktualnego zaświadczenia, że 
jest studentem danego semestru. 

4. Wypłata stypendium następować Rędzie w formie 
gotówkowej na konto Rankowe wskazane przez 
studenta. 

5. Stypendium wypłacane Rędzie od października 
2006 r., maksymalnie w 10 rataci pod warunkiem 
przekazania przez Instytucję Wdrażającą – Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego środ-
ków na wypłatę stypendiów,  na konto Starostwa. 

6. W przypadku Rraku środków o któryci mowa  
w ust. 6 refundacja stypendiów następuje w naj-
krótszym terminie po przekazaniu środków przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-
go. 

§ 7 

1. ORsługę projektu zapewnia Starostwo oraz odpo-
wiada za prawidłowy przeRieg projektu, w tym  
w szczególności za: sporządzanie okresowyci 
sprawozdań, wniosków o płatność, monitoring pro-
jektu. 

2. Dokumentacja związana z projektem przeciowy-
wana Rędzie w Starostwie.  

§ 8 

1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium 
w następującyci przypadkaci: 
1) otrzymania urlopu od zajęć na uczelni, 
2) skreślenia z listy studentów, 
3) powtarzania nauki w danym roku luR semestrze.  

2. Student otrzymujący stypendium jest zoRowiązany 
do zgłaszania zmian w danyci zawartyci we wnio-
sku w terminie do 14 dni od daty ici wystąpienia.  

§ 9 

Student zoRowiązany jest do przekazywania informacji 
dotyczącyci rezultatów udzielonej pomocy stypendial-
nej, poprzez wypełnianie ankiet ewaluacyjnyci. 

R o z d z i a ł   6 

Postanowienia koocowe 

§ 10 

Środki na wypłatę stypendiów pozyskane zostaną 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(Dz. U. Nr 166, poz. 1745 z dnia 26 lipca 2004 r.). 

§ 11 

Wykonanie uciwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w LuRinie oraz zoRowiązuje do przekazania Radzie 
Powiatu informacji o ilości uzyskanyci środków i wiel-
kości przyznanyci stypendiów. 

§ 12 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 

PRZEWODNIZZWZD RCDD 
 

MIROSŁAW PAWLAK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Powiatu w Lubinie z dnia  
31 sierpnia 2006 r. (poz. 3087) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Powiatu w Lubinie z dnia  
31 sierpnia 2006 r. (poz. 3087) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Powiatu w Lubinie z dnia  
31 sierpnia 2006 r. (poz. 3087) 
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3088 

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŁWIDNICY  

z dnia 13 września 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Działania 2.2. Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół 
                        ponadgimnazjalnych Powiatu w Łwidnicy 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi 
zmianami) Rada Powiatu w Świdnicy uciwala, co następuje: 

 
 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZERAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS 
EDURACYJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.2. WYRÓWNYWANIE SZANS EDURACYJNYCH POPRZEZ 
PROGRAMY STYPENDIALNE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO  
                         DLA UCZNIÓW SZRÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU W ŁWIDNICY 
 

R o z d z i a ł   l 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Uciwala się regulamin przyznawania i przekazywa-
nia stypendiów na wyrównywanie szans edukacyj-
nyci w ramaci Działania 2.2. Wyrównywanie 
szans edukacyjnyci poprzez programy stypendialne 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nyci dla młodzieży prowadzonyci przez Powiat  
w Świdnicy. 

2. Stypendia w ramaci Działania 2.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnyci poprzez programy stypendial-
ne” zawartego w Zintegrowanym Programie Opera-
cyjnym Rozwoju Regionalnego, przyznawane są  
w celu podniesienia dostępu do kształcenia na po-
ziomie ponadgimnazjalnym w szkołaci kończącyci 
się egzaminem maturalnym dla uczniów pociodzą-
cyci z oRszarów wiejskici, którzy z powodów ma-
terialnyci natrafili na Rariery utrudniające naukę. 

3. W celu wyrównania szans edukacyjnyci uczniom  
z terenów wiejskici przyznawane Rędą stypendia 
finansowane ze środków Europejskiego  Funduszu 
Społecznego oraz środków Budżetu Państwa na za-
sadaci, warunkaci i w tryRie określonym w niniej-
szym regulaminie. 

§ 2 

Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przy-
znawania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ra-
maci Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyj-
nyci poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia 
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Realizacji 
Działania 2.2 przyjętego przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego. 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Starostwie – oznacza to Starostwo Powiatowe  

w Świdnicy, jednostkę reprezentującą projekto-
dawcę, organ wykonawczy oraz prowadzący oR-
sługę projektu, jednostkę zarządzająca projektem, 

2) uczniu – oznacza to osoRę uczęszczającą do szkoły 
ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, której or-
ganem prowadzącym luR dotującym jest Rada Po-
wiatu Świdnickiego, 

3) szkole –  oznacza to szkołę ponadgimnazjalną koń-
czącą się maturą, dla której Rada Powiatu Świdnic-
kiego jest organem prowadzącym luR dotującym, 

4) oRszarze wiejskim – oznacza to tereny położone 
poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 
5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys. miesz-
kańców, w któryci nie ma szkół ponadgimnazjal-
nyci puRlicznyci kończącyci się maturą, 

5) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytuację 
rodziny o dociodzie w przeliczeniu na osoRę luR  
o dociodzie osoRy uczącej się, nie wyższym niż 
kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń ro-
dzinnyci określona w art. 5 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003r. o świadczeniaci rodzinnyci (Dz. U. Nr 
228, poz. 2255 z późn. zm.), 

6) programie – oznacza to program realizowany  
w ramaci priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zaso-
Rów ludzkici w regionaci Działanie 2.2 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnyci poprzez programy sty-
pendialne Zintegrowanego programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Rudżetu 
państwa. 

7) rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Mini-
stra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r.  
w sprawie sposoRu i tryRu postępowania w spra-
waci o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 
881 z poźn. zm.). 

R o z d z i a ł   2 

Zakres i formy pomocy 

§ 4 

1. Stypendia Rędą przekazywane w formie zaliczkowej 
z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciaci 
edukacyjnyci (forma gotówkowa). 

2. Stypendia mogą Ryć przeznaczone wyłącznie na 
pokrycie wydatków na cele edukacyjne. 
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R o z d z i a ł   3 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

§ 5 

1. Do uRiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kry-
teria: 
1) rozpoczynają luR kontynuują naukę w szkołaci 

ponadgimnazjalnyci, kończącyci się maturą, 
znajdującyci się na terenie Powiatu Świdnickie-
go, z wyłączeniem szkół dla dorosłyci, 

2) posiadają stałe zameldowanie na oRszaraci 
wiejskici, 

3) pociodzą z rodzin znajdującyci się w trudnej sy-
tuacji materialnej. 

2. W przypadku, gdy liczRa osóR spełniającyci kryte-
ria, cytowane w ust. 1, jest większa niż liczRa sty-
pendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo  
w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniają-
cy następujące kryteria: 
1) pociodzą z rodzin o najniższyci dociodaci, 
2) są uczniami klas pierwszyci, 

3. Stypendium przyznaje się w danym roku szkolnym 
na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. 

4. Stypendia przyznawane Rędą pod warunkiem uzy-
skania przez Powiat Świdnicki środków finanso-
wyci, o któryci mowa w § 1 ust. 3. 

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków  
stypendialnych 

§ 6 

1. Warunkiem uRiegania się przez ucznia o przyznanie 
stypendium jest: 
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium we-

dług wzoru stanowiącego załącznik nr l do ni-
niejszej uciwały; 

2) dołączenie do wniosku: 
a) odpowiednici dokumentów z potwierdzają-

cyci wysokość dociodów rodziny za rok ka-
lendarzowy poprzedzający rok złożenia przez 
ucznia wniosku o przyznanie stypendium 
zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia, 

R) zaświadczenia potwierdzającego miejsce sta-
łego zameldowania, 

c) innyci dokumentów zgodnie z § 2 ust. 2 
rozporządzenia. 

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w 
 ust. 1 pkt 2 składa się w siedziRie Starostwa luR  
za pośrednictwem poczty w terminie, który podany 
Rędzie na stronie internetowej www.swidnica.pl 
oraz w siedziRie szkoły i Starostwa. 

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

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje Rez 
rozpatrzenia w przypadku, gdy: 
1) został złożony po ustalonym terminie – o czym 

decyduje data wpływu w szkole luR data stem-
pla pocztowego; 

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o któryci 
mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) wniosek luR załączniki, o któryci mowa  
w ust. 1 pkt 2, są nieprawidłowo wypełnione. 

§ 7 

1. Zarząd Powiatu w Świdnicy przyznaje stypendia  
i określa indywidualnie ici wysokość. 

2. Lista uczniów zakwalifikowanyci do stypendium 
dostępna Rędzie w Starostwie, które poprzez 
szkolne komisje stypendialne indywidualnie powia-
domi o decyzji Zarządu. 

3. Uczeń zakwalifikowany do stypendium otrzyma 
zawiadomienie według wzoru stanowiącego załącz-
nik nr 2 do niniejszej uciwały w ciągu miesiąca od 
daty przyznania stypendium. 

4. Utworzona zostanie lista rezerwowa stypendystów 
osóR uprawnionyci do otrzymania stypendium,  
a którym ici nie przyznano ze względu na ograni-
czone środki finansowe. 

5. Lista stypendystów zostanie uzupełniona o uczniów 
z listy rezerwowej w przypadku gdy którykolwiek 
ze stypendystów, któremu przyznano stypendium, 
straci prawo do jego otrzymywania zgodnie z zapi-
sami § 9. 

R o z d z i a ł   5 

Wypłata stypendium 

§ 8 

1. Maksymalna kwota stypendium nie może przekro-
czyć kwoty określonej w dokumentaci o któryci 
mowa § 2. 

2. Stypendium wypłacane jest maksymalnie w  
10 rataci. 

3. Warunkiem wypłaty stypendium jest uczestnictwo 
w zajęciaci szkolnyci dokumentowane zaświad-
czeniem o którym mowa w § 8 ust. 5. 

4. Limit liczRy nieusprawiedliwionyci godzin nieoRec-
ności na zajęciaci edukacyjnyci, którego przekro-
czenie powoduję utratę przez ucznia stypendium, 
wynosi 8 godzin lekcyjnyci miesięcznie. 

5. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której 
uczęszczają uczniowie poRierający stypendia, jest 
zoRowiązany do przedstawiania w Starostwie za-
świadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciaci 
szkolnyci w następującyci terminaci: 
1) na koniec listopada 2006 r. – za wrzesień, paź-

dziernik i listopad 2006 r. 
2) na koniec stycznia 2007 r. – za grudzień 2006 r. 

i styczeń 2007 r. 
3) na koniec kwietnia 2007 r. – za luty, marzec, 

kwiecień 2007 r. 
4) na koniec czerwca 2007 r. – za maj i czerwiec 

2007 r. 
6. Dyrektor może składać zaświadczenia zRiorcze dla 

uczniów danej klasy. Wzór zaświadczenia stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uciwały. 

7. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła na podstawie 
wykazu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu  
w Świdnicy. 

§ 9 

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium  
w przypadku, gdy: 
1) przestanie spełniać kryteria wymienione w § 5  

ust. 1, 
2) przekroczy limit nieusprawiedliwionyci godzin nie-

oRecności na zajęciaci edukacyjnyci określony  
w § 8 ust. 4. 
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§ 10 

Stypendysta zoRowiązany jest do: 
1) złożenia w szkole do której uczęszcza wypełnione-

go formularza PIT-2c – oświadczenie osoRy otrzy-
mującej stypendium oraz oświadczenia o wykorzy-
staniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne. 
Wzór oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego 
stypendium na cele edukacyjne stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszej uciwały, 

2) powiadomienia Zarządu  Powiatu za pośrednictwem 
szkolnej komisji do spraw stypendialnyci o zaprze-
staniu spełniania kryteriów wymienionyci w § 5 
ust. 1, 

3) przekazywania informacji dotyczącyci rezultatów 
udzielonej pomocy stypendialnej, poprzez wypeł-
nianie ankiet ewaluacyjnyci, 

4) przedstawienia na koniec roku szkolnego świadec-
twa ukończenia klasy/szkoły luR świadectwa matu-
ralnego. 

§ 11 

Wypłaty stypendiów uzależnione są od przekazywania 
środków finansowyci przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego. 

R o z d z i a ł   6 

Postanowienia koocowe 

§ 12 

Traci moc uciwała nr XXII/272/2004 Rady Powiatu w 
Świdnicy z dnia 27 października 2004 w sprawie usta-
lenia regulaminu przyznawania i przekazywania sty-
pendiów na wyrównywanie szans edukacyjnyci dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnyci Powiatu w Świdni-
cy. 

§ 13 

Wykonanie uciwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Świdnicy. 

§ 14 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą oRowiązującą od dnia 1 wrze-
śnia 2006 r. 
 

WIZEPRZEWODNIZZWZD RCDD 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Powiatu w Łwidnicy z dnia 13 września 
2006 r. (poz. 3088) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady  
Powiatu w Łwidnicy z dnia 13 września 
2006 r. (poz. 3088) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady  
Powiatu w Łwidnicy z dnia 13 września 
2006 r. (poz. 3088) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady  
Powiatu w Łwidnicy z dnia 13 września 
2006 r. (poz. 3088) 
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3089 

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŁWIDNICY  

z dnia 13 września 2006 r. 

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla  uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych dla młodzieuy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

 Na podstawie art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi 
zmianami) uciwala się, co następuje: 

 
 

Regulamin przyznawania stypendiów 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieuy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

 
§ 1 

Wielkość środków przeznaczanyci corocznie na sty-
pendia określana jest w  uciwale Rudżetowej. 

§ 2 

1. Stypendium za wyniki w nauce może Ryć przyzna-
ne uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej 
przez Powiat Świdnicki, który uzyskał tytuł laureata 
luR finalisty w: 
1) konkursie luR olimpiadzie przedmiotowej na 

szczeRlu co najmniej wojewódzkim, luR 
2) konkursie luR olimpiadzie w dowolnej dziedzinie 

aktywności twórczej na szczeRlu co najmniej 
ogólnopolskim. 

2. Najlepsi uczniowie w poszczególnyci szkołaci dla 
młodzieży prowadzonyci przez Powiat Świdnicki, 
zdający w danym roku szkolnym egzamin matural-
ny, otrzymują stypendium w formie jednorazowej 
Nagrody Starosty Świdnickiego.   

3. Stypendium może Ryć przyznane za osiągnięcia w 
zawodaci sportowyci co najmniej na szczeRlu 
międzywojewódzkim:  
1) uczniom szkół prowadzonyci przez Powiat 

Świdnicki, 
2) w szczególnyci przypadkaci, dotyczącyci 

uczniów szkół ponadgimnazjalnyci nieprowa-
dzonyci przez Powiat Świdnicki, a Rędącyci 
mieszkańcami powiatu o przyznaniu stypendium 
decyduje Zarząd Powiatu. 

§ 3 

Kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce i osią-
gnięcia sportowe mogą zgłaszać wszystkie podmioty 
związane ze szkołą luR działalnością oświatowo- 
-wyciowawczą, a w szczególności: 
1) dyrektorzy szkół, 
2) nauczyciele, 
3) uczniowie, 
4) rodzice uczniów, 
5) rady rodziców, 
6) rady szkół, 
7) ośrodki pracy pozaszkolnej. 

§ 4 

Stypendia przyznawane są w oparciu o udokumento-
wany doroRek ucznia. 

§ 5 

Zarząd Powiatu Świdnickiego ustala ilość stypendiów 
oraz ici wysokość na dany rok szkolny. 

§ 6 

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnie-
niem, zawierające udokumentowany doroRek ucznia 
należy składać w Starostwie Powiatowym.  

§ 7 

Wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu. 

§ 8 

Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekaza-
ne uczniom i aRsolwentom – Rezpośrednio po rozpa-
trzeniu wniosków przez  Zarząd Powiatu. 

§ 9 

Zarząd Powiatu ma prawo podać listę stypendystów 
do puRlicznej wiadomości w środkaci masowego 
przekazu. 

§ 11 

Traci moc uciwała Rady Powiatu nr XX/205/2004  
z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpod-
stawowyci i ponadgimnazjalnyci dla młodzieży pro-
wadzonyci przez Powiat Świdnicki oraz uciwała Rady 
Powiatu nr XXI/390/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. 
zmieniająca uciwałę w sprawie ustalenia i zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpod-
stawowyci i ponadgimnazjalnyci dla młodzieży pro-
wadzonyci przez Powiat Świdnicki. 

§ 12 

Wykonanie uciwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Świdnicy. 

§ 13 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WIZEPRZEWODNIZZWZD RCDD 
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3090 

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŁWIDNICY  

z dnia 13 września 2006 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 
art. 6a ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogaci puRlicznyci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) 
uciwala się ,co następuje: 

 
 

§ 1 

PozRawia się kategorii drogi powiatowej drogę  
nr 2938D na odcinku od granicy administracyjnej gmi-
ny naworzyna Śląska do skrzyżowania z drogą powia-
tową nr 2939 D w Bolesławicaci.  

§ 2 

Wykonanie uciwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą oRowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2007 roku.  
 

WIZEPRZEWODNIZZWZD RCDD 
 

WŁADYSŁAW GOŁĘBIOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3091 

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŁWIDNICY  

z dnia 13 września 2006 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 
art. 6a ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogaci puRlicznyci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) 
uciwala się ,co następuje: 

 
 

§ 1 

PozRawia się kategorii dróg powiatowyci następują-
cyci dróg w granicaci administracyjnyci Gminy Ża-
rów:  
a) droga nr 2890 D Żarów–Kalno–Bożanów, 
R) droga nr 2891 D od drogi 3396D – Kruków–

Zastruże–Mielęcin – do drogi nr 3396D, 
c) droga nr 2894 D Mrowiny–Tarnawa, 
d) droga nr 2895 D Mrowiny–Pożarzysko, 
e) droga nr 2944 D przez Mielęcin, 
f) droga nr 2931 D Przyłęgów–Mikoszowa.  

§ 2 

Wykonanie uciwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą oRowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2007 roku.  
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3092 

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŁWIDNICY  

z dnia 13 września 2006 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 
art. 6a ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogaci puRlicznyci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) 
uciwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

PozRawia się kategorii dróg powiatowyci następują-
cyci dróg w granicaci administracyjnyci Gminy Do-
Rromierz:  
a) droga nr 2923D Roztoka-Borów (na odcinku od 

skrzyżowania z drogą 2924D do skrzyżowania  
z drogą 2794D), 

R) droga nr 2918 D na odcinku od drogi wojewódzkiej 
375 – Pietrzyków – do drogi krajowej nr 5, 

c) droga nr 2917 D na odcinku od drogi krajowej  
nr 35 – naskulin, 

d) droga nr 2794 D na odcinku od drogi krajowej nr 5 
do skrzyżowania z drogą gminną w DoRromierzu.  

§ 2 

Wykonanie uciwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą oRowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2007 roku.  
 

WIZEPRZEWODNIZZWZD RCDD 
 

WŁADYSŁAW GOŁĘBIOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3093 

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŁWIDNICY  

z dnia 13 września 2006 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 
art. 6a ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogaci puRlicznyci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z póżn. zm.) 
uciwala się ,co następuje: 

 
 

§ 1 

PozRawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 
2910 D na odcinku o przeRiegu od drogi wojewódzkiej 
nr 382 w Świdnicy – ul. Śląska – do skrzyżowania z 
drogą powiatową nr 2909 D w Bystrzycy Dolnej. 

§ 2 

Wykonanie uciwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą oRowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2007 roku. 
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3094 

UCHWAŁA RADY POWIATU W LEGNICY 

z dnia 21 września 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

z terenu Powiatu Legnickiego 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
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 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnyci i niektóryci innyci aktów 
prawnyci (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) uciwa-
la się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   l 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Uciwala się regulamin przyznawania i przekazywa-
nia stypendiów na wyrównywanie szans edukacyj-
nyci dla uczniów szkół ponadgimnazjalnyci pro-
wadzonyci przez Powiat Legnicki. 

2. Stypendia w ramaci Działania 2.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnyci poprzez programy stypendial-
ne” – zawartego w Zintegrowanym Programie Ope-
racyjnym Rozwoju Regionalnego – przyznawane są 
w celu podniesienia dostępu do kształcenia na po-
ziomie ponadgimnazjalnym w szkołaci kończącyci 
się egzaminem maturalnym dla uczniów pociodzą-
cyci z oRszarów wiejskici, którzy z powodów ma-
terialnyci natrafili na Rariery utrudniające naukę. 

3. W celu wyrównania szans edukacyjnyci uczniom  
z terenów wiejskici przyznawane Rędą stypendia 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz środków Budżetu Państwa na za-
sadaci, warunkaci i w tryRie określonym w niniej-
szym regulaminie. 

§ 2 

Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przy-
znawania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ra-
maci Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyj-
nyci poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia 
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Realizacji 
Działania 2.2 przyjętego przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego. 

R o z d z i a ł   2 

Zakres i formy pomocy 

§ 3 

1. Stypendia Rędą przekazywane w formie pieniężnej 
na całkowite luR częściowe pokrycie kosztów: 
a) zakwaterowania w Rursie, internacie luR na 

stancji, 
R) posiłków w stołówce prowadzonej przez szkołę, 

internat luR innej placówce zRiorowego żywie-
nia, 

c) zakupu podręczników do nauki w szkołaci po-
nadgimnazjalnyci, 

d) związanyci z transportem do i ze szkoły środ-
kami komunikacji zRiorowej, 

e) zakupu stroju sportowego i innego wyposażenia 
uczniów wymaganego oRligatoryjnie przez szko-
łę na podstawie statutu luR innyci dokumentów 
wewnątrzszkolnyci. 

2. Decyzje o wyRorze formy pomocy wymienionej w 
ust. 1, podejmują stypendyści. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

§ 4 

1. Do uRiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kry-
teria: 
1) rozpoczynają luR kontynuują naukę w szkołaci 

puRlicznyci luR niepuRlicznyci posiadającyci 
uprawnienia szkoły puRlicznej, umożliwiającyci 
uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wyłącze-
niem szkół dla dorosłyci; 

2) posiadają stałe zameldowanie na wsi luR w miej-
scowości do 5 tys. mieszkańców luR w miej-
scowości do 20 tys. mieszkańców, o ile w tej 
miejscowości nie ma szkół ponadgimnazjalnyci 
kończącyci się maturą; 

3) pociodzą z rodzin znajdującyci się w trudnej sy-
tuacji materialnej. 

2. W przypadku gdy liczRa osóR spełniającyci kryte-
ria, cytowane w ust. 1, jest większa niż liczRa sty-
pendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w 
uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający 
następujące kryteria: 
1) pociodzą z rodzin o najniższyci dociodaci; 
2) są uczniami klas pierwszyci. 
Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 
od września do czerwca danego roku szkolnego. 

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

§ 5 

1. Warunkiem uRiegania się przez ucznia o przyznanie 
stypendium jest: 
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1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium we-
dług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
uciwały; 

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

nej ucznia – według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 2 do uciwały – udokumentowane-
go odpowiednimi zaświadczeniami luR orze-
czeniami o dociodaci za rok kalendarzowy 
poprzedzający rok złożenia przez ucznia 
wniosku o przyznanie stypendium, 

R) zaświadczenia potwierdzającego miejsce sta-
łego zameldowania. 

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi  
w ust. 1 pkt 2 składa się w siedziRie Powiatowego 
Zespołu Szkół w Ziojnowie w terminie, który 
podany Rędzie w macierzystej szkole i w siedziRie 
Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz na stronie 
internetowej www.starostwo.legnica.pl. 

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

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje Rez 
rozpatrzenia w przypadku, gdy: 
1) został złożony po ustalonym terminie – o czym 

decyduje data wpływu luR data stempla pocz-
towego; 

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o któryci 
mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) wniosek luR załączniki, o któryci mowa w  
ust. 1 pkt 2, są nieprawidłowo wypełnione. 

§ 6 

1. Zarząd Powiatu w Legnicy przyznaje stypendia  
i określa ici wysokość, zatwierdzając listę (wykaz) 
stypendystów. 

2. Lista uczniów zakwalifikowanyci do stypendium 
dostępna Rędzie w Wydziale Edukacji, Promocji i In-
tegracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Le-
gnicy oraz w macierzystej szkole, która powiadomi 
stypendystów o otrzymaniu stypendium. 

3. Uczeń zakwalifikowany do wypłaty stypendium 
otrzyma zawiadomienie według wzoru stanowiące-
go załącznik nr 3 do mniejszej uciwały. 

R o z d z i a ł   5 

Wypłata stypendium 

§ 7 

1. Maksymalna kwota stypendium nie może przekro-
czyć kwoty określonej w dokumentaci, o któryci 
mowa § 2. 

2. Stypendium wypłacane jest maksymalnie w  
10 rataci. 

3. Warunkiem wypłaty stypendium są: 
1) uczestnictwo ucznia w zajęciaci szkolnyci po-

twierdzone zaświadczeniami podpisanymi przez 
dyrektora szkoły luR osoRę przez niego upoważ-
nioną, któryci wzór stanowi załącznik nr 4 do 
uciwały; 

2) złożenie jednorazowego na dany rok szkolny 
oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego sty-
pendium na cele edukacyjne – stanowiącego za-
łącznik nr 5 do uciwały – oraz przedstawienia 
na koniec roku szkolnego świadectwa ukończe-
nia klasy (świadectwa maturalnego); 

3) nieprzekroczenie miesięcznego limitu godzin nie-
usprawiedliwionyci wynoszącego 8 godzin mie-
sięcznie, którego przekroczenie powoduje utratę 
stypendium. 

4. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła na podstawie 
listy (wykazu) stypendystów, o której mowa w § 6. 

§ 8 

1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium  
w przypadku: 
1) ustania spełniania kryteriów określonyci  

w rozdz. 3 § 4.1; 
2) niespełniania warunków, o któryci mowa w § 7 

ust. 3; 
3) skreślenia z listy uczniów; 
4) przerwania nauki w szkole. 

§ 9 

Stypendysta zoRowiązany jest do przekazywania in-
formacji dotyczącyci rezultatów udzielonej pomocy 
stypendialnej poprzez wypełnianie ankiet ewaluacyj-
nyci. 

R o z d z i a ł   6 

Postanowienia koocowe 

§ 10 

Wykonanie uciwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Legnicy. 

§ 11 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 1 4. dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą oRowiązującą od dnia 1 wrze-
śnia 2006 r. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Powiatu w Legnicy z dnia 21 września 
2006 r. (poz. 3094) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady  
Powiatu w Legnicy z dnia 21 września 
2006 r. (poz. 3094) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady  
Powiatu w Legnicy z dnia 21 września 
2006 r. (poz. 3094) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady  
Powiatu w Legnicy z dnia 21 września 
2006 r. (poz. 3094) 
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady  
Powiatu w Legnicy z dnia 21 września 
2006 r. (poz. 3094) 
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3095 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W SZRLARSRIEJ PORKBIE 

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta Szklarska 
Poręba oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleuności pienięunych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz 
udzielania innych ulg w spłacie tych naleuności, a takue wskazania organów  
                                    do tego uprawnionych 

 Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
saci puRlicznyci (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uciwała określa szczegółowe zasady umarzania, od-
raczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wie-
rzytelności jednostek organizacyjnyci Miasta Szklar-
ska PoręRa, z tytułu należności pieniężnyci, do któ-
ryci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, zwanyci dalej 
„wierzytelnościami” woRec osóR fizycznyci, osóR 
prawnyci, a także jednostek organizacyjnyci niepo-
siadającyci osoRowości prawnej, zwanyci dalej 
„dłużnikami”. 

§ 2 

Ilekroć w uciwale jest mowa o: 
1) wierzytelności – oznacza to należność główną luR 

odsetki za zwłokę alRo kary umowne, przy czym 
kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wyni-
kające z różnyci tytułów nie ulegają kumulacji, 

2) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to: 
a) w odniesieniu do osóR fizycznyci nie prowa-

dzącyci działalności gospodarczej oraz przed-
sięRiorców opodatkowanyci na zasadaci 
określonyci w przepisaci o zryczałtowanym 
podatku dociodowym od niektóryci przycio-
dów osiąganyci przez osoRy fizyczne – udo-
kumentowany przez dłużnika stan faktyczny,  
z którego wynika, że średniomiesięczny łączny 
dociód, za rok poprzedzający złożenie kom-
pletnego wniosku, nie przekracza 200 % zwe-
ryfikowanego kryterium dociodowego okre-
ślonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze 
zm.), 

R) w odniesieniu do przedsięRiorców niewymie-
nionyci w lit. a, osóR prawnyci oraz innyci 
jednostek organizacyjnyci niemającyci oso-
Rowości prawnej – udokumentowany przez 
dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że 
wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej 
działalności wykazana w sprawozdaniu finan-
sowym i deklaracji podatkowej za rok poprze-
dzający złożenie kompletnego wniosku, 

3) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek za-
wierający wszystkie dokumenty niezRędne do me-
rytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia 
sprawy, 

4) uldze – oznacza to umorzenie, rozłożenie na raty 
luR odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz 

naliczanie oRniżonej kwoty oprocentowania  
w przypadku odroczenia terminu zapłaty luR roz-
łożenia na raty, 

5) kwocie naliczonego oprocentowania – oznacza to 
wartość kwotową, oRliczoną według ustalonego 
w uciwale wzoru, 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-
8/81/06 z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 2 
pkt 3, 4 i 5). 
6) stracie Rilansowej – oznacza to samodzielną kate-

gorię ekonomiczną wynikającą z raciunku zysków 
i strat, nadwyżkę kosztów raciunkowyci nad 
osiągniętymi przyciodami stanowiącymi przyciód 
w rozumieniu ustawy o raciunkowości z dnia 29 
września 1994 r.( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 
694 ze zm.), 

7) stracie podatkowej – oznacza to nadwyżkę ponie-
sionyci w danym okresie kosztów uzyskania 
przyciodu nad przyciodami w rozumieniu przepi-
sów podatkowyci, 

8) kosztaci postępowania – oznacza to opłaty są-
dowe, pocztowe, telefoniczne, koszty czynności 
przygotowawczyci, ogłoszeń oraz inne niezRędne 
koszty poniesione w celu przymusowego docio-
dzenia zapłaty wierzytelności, 

9) kosztaci egzekucyjnyci – oznacza to opłaty eg-
zekucyjne i zwrot wydatków gotówkowyci ko-
mornika poniesionyci w toku egzekucji, w zakre-
sie niezRędnym do celowego przeprowadzenia eg-
zekucji, określonyci ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o komornikaci sądowyci i egzekucji  
(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882 ze zm.), 

10) dociodzie – oznacza to w odniesieniu do osóR 
fizycznyci – przyciód pomniejszony o oRciążenia 
podatkiem dociodowym, składki na uRezpieczenie 
zdrowotne i społeczne oraz oRciążenia alimenta-
cyjne świadczone na rzecz innyci osóR. 

§ 3 

1. Do udzielania ulg w spłacie wierzytelności upraw-
niony jest : 
1) Burmistrz Szklarskiej PoręRy, po uzyskaniu pozy-

tywnej opinii Komisji Finansów Rady Miejskiej  
w Szklarskiej PoręRie,  

2) Burmistrz Szklarskiej PoręRy – na wniosek dy-
rektora/kierownika jednostki, po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Komisji Finansów Rady Miejskiej  
w Szklarskiej PoręRie,  
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(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-
8/81/06 z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 3 
ust. 1 pkt 1 we fragmencie „...po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Komisji Finansów Rady Miejskiej  
w Szklarskiej PoręRie”, pkt 2 „...po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Komisji Finansów Rady Miejskiej  
w Szklarskiej PoręRie”). 

§ 4 

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości luR 
w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wy-
jaśniającego okoliczności wykażą, że: 
1) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji material-

nej, 
2) wierzytelność nie została zaspokojona w toku 

zakończonego postępowania likwidacyjnego luR 
upadłościowego, luR sąd odrzucił wniosek  
o ogłoszenie upadłości w związku z Rrakiem 
środków wystarczającyci na pokrycie kosztów 
postępowania upadłościowego, 

3) nie można ustalić dłużnika, dłużnik zmarł luR zo-
stał wykreślony z właściwego rejestru osóR 
prawnyci nie pozostawiając żadnego majątku 
luR w przypadku osóR fizycznyci pozostawił  
ruciomości niepodlegające egzekucji na pod-
stawie odręRnyci przepisów, i nie można ustalić           
jego następców prawnyci, 

4) zaciodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu mającym na celu przymusowe           
zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwo-
ty wyższej od kosztów postępowania, 

5) wszczęcie egzekucji okazało się niemożliwe alRo 
RyłoRy Rezcelowe woRec stwierdzenia, że kwota 
uzyskana z egzekucji nie pokrywałaRy kosztów 
egzekucyjnyci, 

6) egzekucja okazała się Rezskuteczna. 
2. Umorzenie wierzytelności w przypadkaci określo-

nyci w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 może nastąpić na 
wniosek dłużnika a w przypadkaci określonyci  
w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 również z urzędu. 

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu wierzytelności 
musi Ryć poprzedzona postępowaniem wyjaśniają-
cym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek 
umorzenia wymienionyci w ust. 1. 

4. neżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, w 
decyzji (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty 
pozostałej części wierzytelności. Decyzja luR poro-
zumienie o umorzeniu wierzytelności powinna za-
wierać postanowienie, że w razie niedotrzymania 
terminu spłaty pozostałej części wierzytelności na-
stępuje wygaśnięcie decyzji (porozumienia).  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-8/81/06 
z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 4 ust. 3 we 
fragmencie „decyzja”. ust. 4 zd. 1 we fragmencie „w 
decyzji”, zd. 2). 
5. Umorzenie wierzytelności w przypadku gdy oRok 

dłużnika są zoRowiązane inne osoRy może nastąpić 
tylko wtedy, gdy warunki umorzenia wymienione  
w ust. 1 zaciodzą woRec wszystkici zoRowiąza-
nyci. 

§ 5 

1. W przypadkaci uzasadnionyci ważnymi względami 
społecznymi luR gospodarczymi osoRy i organy 
wymienione w § 3, na wniosek dłużnika mogą jed-

norazowo odraczać terminy zapłaty całości luR czę-
ści wierzytelności, luR rozłożyć płatność całości luR 
części wierzytelności na raty na okres nie dłuższy 
niż 24 miesiące, a w przypadku, gdy wierzytelność 
powstała z tytułu najmu lokali mieszkalnyci na 
okres do 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia po-
rozumienia/wydania decyzji. 

2. Od wierzytelności, któryci termin zapłaty odroczo-
no luR któryci spłatę rozłożono na raty, poRiera się 
50% odsetek ustawowyci oRowiązującyci w dniu 
złożenia wniosku o ulgę. 

3. Odsetki, które powstały do dnia złożenia wniosku o 
ulgę rozkładane są na taką samą ilość rat, jak na-
leżność główna, nie podlegają oprocentowaniu  
i płatne są w tyci samyci terminaci. 

4. Naliczanie kwoty oprocentowania, o którym mowa 
w ust. 2 następuje wg wzoru: 

 
C x B x w x Z 

X = 
365 x 100 

 
gdzie: 

X – kwota naliczonego oprocentowania od należ-
ności głównej, 

C – należność odroczona luR kwota raty, 
B – liczRa dni od dnia złożenia wniosku nie wcze-

śniej niż od dnia wymagalności wierzytelności 
do terminu płatności odroczonej należności luR 
raty, 

w – współczynnik oRniżenia oprocentowania okre-
ślony w ust. 2, 

Z – stopa odsetek ustawowyci z dnia złożenia 
wniosku o ulgę wyrażona w procentaci, 
365 – liczRa dni w roku 

5. Decyzja (porozumienie) powinna zawierać zapis  
o natycimiastowej wymagalności wierzytelności 
wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie 
spłaci w terminie alRo w pełnej wysokości wierzy-
telności, której termin płatności odroczono alRo nie 
spłaci w pełnej wysokości ustalonyci rat. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-8/81/06 
z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 5 ust. 1 we 
fragmencie „W przypadkaci uzasadnionyci ważnymi 
względami społecznymi luR gospodarczymi...”, ust. 2, 
3, 4, 5). 

§ 6 

1. Umorzenie wierzytelności, a także udzielenie ulg  
w ici spłacaniu, o któryci mowa w § 4 i § 5 na-
stępuje w odniesieniu: 
1) do wierzytelności o ciarakterze administracyj-

nym w drodze decyzji administracyjnej, 
2) do wierzytelności wynikającyci ze stosunków 

cywilnoprawnyci w drodze porozumienia. 
2. W sytuacjaci określonyci w § 4 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 

5, 6 umorzenie wierzytelności o ciarakterze admi-
nistracyjnym, jak i wierzytelności wynikającyci ze 
stosunków cywilnoprawnyci może nastąpić w dro-
dze jednostronnego oświadczenia woli, składanego 
w celu dokonania odpisu w księgaci raciunko-
wyci. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-8/81/06 
z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 6 ust. 2). 
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§ 7 

Udzielanie ulg w formie umarzania, odraczania i roz-
kładania na raty na wniosek podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą, Rez względu na formę orga-
nizacyjno-prawną następuje zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  
w sprawaci dotyczącyci pomocy puRlicznej (Dz. U. 
Nr 123, poz. 1291). 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-8/81/06 
z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 7). 

§ 8 

W przypadku Rraku możliwości zaspokojenia wierzy-
telności w formie pieniężnej należność może Ryć , na 
wniosek dłużnika , zamieniona na świadczenie rze-
czowe luR usługi, odpowiadające wartości  wierzytel-
ności. Postanowienia § 4 ust 3.stosuje się odpowied-
nio . Ponadto należy Rrać pod uwagę realną wartość 
świadczeń rzeczowyci i usług oraz ici przydatność 
dla Miasta. 

§ 9 

1. Burmistrz Szklarskiej PoręRy podaje do puRlicznej 
wiadomości wykaz osóR fizycznyci i prawnyci, 

którym umorzono wierzytelności oraz udzielono in-
nyci ulg w tryRie  określonym uciwałą.  

2. Wykazy są sporządzane według stanu na dzień  
31 grudnia każdego roku kalendarzowego – w  
terminie do 31 maja roku następnego. 

§ 10 

Wykonanie uciwały powierza się Burmistrzowi Szklar-
skiej PoręRy. 

§ 11 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.  
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZCZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
ANDRZEJ KUSZTAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3096 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W PRZEMROWIE 

z dnia 6 września 2006 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXII/191/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 
1 lipca 2005 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na 
                                 obszarze gminy Przemków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi) w związku z art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyRorcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Przemkowie 
uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się zmianę w załączniku do uciwały  
nr XXXII/191/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 
1 lipca 2005 r. w sprawie numerów i granic oRwodów 
głosowania na oRszarze gminy Przemków polegającą 
na tym, że do wykazu ulic określającyci granice oR-
wodu głosowania nr 7 dodaje się ulicę o nazwie „So-
snowa”. 

§ 2 

Załącznik nr 1 do niniejszej uciwały pt. „Numery i 
granice oRwodów głosowania na oRszarze gminy 
Przemków” uwzględnia zmianę określoną w § 1. 

§ 3 

Uciwała wciodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz rozplakatowaniu na taRlicy ogło-
szeń Urzędu Gminy i Miasta Przemków. 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZC 
RCDD MIEnSKIEn 

 
ANIELA KLITA 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Przemkowie z dnia 6 września 
2006 r. 

 

Numery i granice obwodów głosowania na obszarze gminy Przemków 

 

Numer obwodu głosowania Granica obwodu głosowania 

1 
Ulice: 
Akacjowa, Klonowa, Leśna, Rybna nr 8, 9, 10, Topolowa. 

2 
Ulice: Cicha, Elektryczna, Hutnicza, Kolejowa, Krasińskiego, Uąkowa, Mickie-
wicza, Norwida, Ogrodowa, Plac Jordanowski, Plac Najświwtszego Zbawiciela, 
Rentowa, Rybna od nr 1 do nr 7, Słowackiego, Szkolna, Wielkie Piece, Zielona 

3 Wsie: Uwżce, Krwpa, Ostaszów 
4 Wsie: Karpie, Piotrowice, Szklarki – w tym ul. Ceglana 
n Wsie: Jakubowo, Jwdrzychówek, Uąkociny, Wilkocin, Wysoka 

6 

Ulice: Długa, Dworcowa, Fabryczna, Górska, Karpowa, Krochmalna, Lipowa, 
Młyńska, Owcza, Plac Targowy, Polna, Generała Sikorskiego, Stawowa, Stru-
mykowa, Generała Świerczewskiego, Winogrodzka, Zamkowa, Marszałka Roli-
Żymierskiego 

7 

Ulice: Brzozowa, Garncarska, Głogowska, Kaczanowska, Kamienna, Kościusz-
ki, Krótka, Kwiatowa, 10 Lutego, Leśna Góra, Nowa, Osiedle Głogowskie, Plac 
Cerkiewny, Plac Kościelny, Plac Wolności, Ratuszowa, Reja, Słoneczna, Strze-
lecka, Sosnowa, Szprotawska, Wilcza, Wiśniowa. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W ZIKBICACH 

z dnia 7 września 2006 r. 

w sprawie Statutu Urzędu Miejskiego w Ziębicach 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128) oraz art. 20 i art. 238 ust. 3 ustawy z dni 30 czerwca 2005 r.
 o finansaci puRlicznyci (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w ZięRicaci uciwala statut Urzędu 
Miejskiego w  ZięRicaci:  

 
 

§ 1 

Urząd Miejski w ZięRicaci, zwany dalej Urzędem, dzia-
ła na podstawie powszecinie oRowiązującyci przepi-
sów prawa, w tym szczególnie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansaci 
puRlicznyci (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). 

§ 2 

Urząd jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Zię-
Rice. 

§ 3 

SiedziRą Urzędu jest miasto ZięRice. 

§ 4 

Urząd zapewnia wykonywanie przez Burmistrza ZięRic 
zadań wynikającyci ze sprawowania funkcji organu 
wykonawczego Gminy ZięRice, w szczególności  
w zakresie: 
1) oRsługi Rady Miejskiej w ZięRicaci, w tym sesji  

i posiedzeń komisji oraz Riura Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, 

2) wykonywania uciwał Rady Miejskiej w ZięRicaci  
i Rudżetu Gminy ZięRice, 

3) współdziałania jednostek organizacyjnyci Gminy 
ZięRice w gospodarowaniu mieniem komunalnym, 

4) współdziałania z właściwymi organami innyci jed-
nostek samorządu terytorialnego, administracji rzą-
dowej, stowarzyszeń i organizacji oraz miast part-
nerskici ZięRic,  
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5) wspomagania  działalności jednostek pomocniczyci 
(sołectw), 

6) wydawania decyzji w indywidualnyci sprawaci  
z zakresu administracji puRlicznej należącyci do 
właściwości Burmistrza,  

7) wykonywania zadań Gminy ZięRice: 
a) własnyci, określonyci w ustawie o samorządzie 

gminnym oraz w innyci ustawaci, 
R) zleconyci na mocy ustaw szczególnyci; 
c) wynikającyci z umów i porozumień zawartyci  

z innymi podmiotami. 

§ 5 

1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz ZięRic.  
2. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy zastępcy 

Rurmistrza, skarRnika gminy, sekretarza gminy i na-
czelników wydziałów.    

3. OsoRy, o któryci mowa w ustępie 2, wykonują 
zadania i w zakresie określonym przez Burmistrza. 

§ 6 

Organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania 
Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miej-
skiego w ZięRicaci nadany przez Burmistrza ZięRic  
w drodze zarządzenia. 

§ 7 

1. Urząd jest pracodawcą osóR w nim zatrudnionyci, 
w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu 
Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy 
wykonuje Burmistrz ZięRic. 

2. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym 
prawa i oRowiązki pracodawcy oraz pracowników 
określa Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Zię-
Ricaci. 

§ 8 

Urząd jest jednostką Rudżetową i prowadzi gospodarkę 
finansową zgodnie z oRowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 

§ 9 

W skład Urzędu wciodzą wydziały, referaty i inne 
komórki organizacyjne, określone w Regulaminie Or-
ganizacyjnym Urzędu. 

§ 10 

1. Urząd używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą  
i adresem. 

2. Wydziały, referaty i komórki organizacyjne mogą 
używać pieczęci Urzędu zawierającej również ici 
nazwę.  

§ 11 

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w ZięRicaci  
w tryRie właściwym dla jego ustanowienia. 

§ 12 

Wykonanie uciwały powierza Burmistrzowi ZięRic. 

§ 13 

Uciwała podlega ogłoszeniu na taRlicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w ZięRicaci i puRlikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 14 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
JANUSZ SOBOL 
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UCHWAŁA RADY W DUSZNIRACH ZDROJU 

z dnia 12 września 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania 
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z 2003 r.) uciwala, 
co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 220 –  24133  – Poz. 3098 

§ 1 

Ustala się regulamin określający kryteria i tryR przy-
znawania nagród dla nauczycieli za ici osiągnięcia 
dydaktyczno-wyciowawcze.  

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
1. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wy-

ciowawcę luR innego pracownika pedagogicznego 
zatrudnionego w szkole luR innej placówce wymie-
nionej w art. 2 pkt 2, 3, 4, 5 i 10 ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.  
Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.),  

2. szkole – należy przez to rozumieć także placówki 
wymienione wyżej,  

3. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć także 
dyrektorów placówek wymienionyci wyżej. 

§ 3 

Regulamin określa tryR i kryteria przyznawania nagród 
nauczycielom za ici osiągnięcia dydaktyczno-
wyciowawcze, ze specjalnego funduszu nagród wy-
odręRnionego Rudżecie Gminy Duszniki Zdrój w wyso-
kości 1% planowanyci rocznyci wynagrodzeń oso-
Rowyci. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 
1, przyznawane są nagrody organu prowadzącego 
(Burmistrza) oraz nagrody Dyrektora Szkoły, z 
uwzględnieniem zasady, iż: 
– 80% funduszu nagród pozostaje w dyspozycji Dy-

rektora Szkoły. 
– 20% funduszu nagród przeznacza się na nagrody 

Burmistrza. 
§ 4 

Nagrody mogą Ryć przyznane nauczycielom po prze-
pracowaniu w szkole jednego roku.  

§ 5 

Nagrody Burmistrza Miasta przyznawane są z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnio-
nyci przypadkaci nagroda może Ryć przyznana  
w innym terminie.  

§ 6 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają ciarak-
ter uznaniowy.  

§ 7 

Zasady tworzenia i przyznawania nagród Burmistrza 
Miasta Duszniki Zdrój:  

1. Fundusz nagród Burmistrz tworzy w wysokości 
20% planowanego rocznego osoRowego fundu-
szu wynagrodzeń nauczycieli,  

2. Nagrodę może otrzymać dyrektor i nauczyciel 
szkoły, której organem prowadzącym jest Miasto 
Duszniki Zdrój,  

3. Wysokość nagrody ustala Burmistrz,   
4. Wnioski o nagrodę dla nauczyciela podlegają za-

opiniowaniu przez radę pedagogiczną,  
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza 

może wystąpić:  
a) w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły, 

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Rada 
Szkoły, Związki Zawodowe, dotyczy to także 
nauczycieli pełniącyci funkcje kierownicze  
w szkole,   

R) w stosunku do dyrektora szkoły – wizytator 
nadzorujący szkołę, Rada Rodziców, Rada 
Szkoły, Związki Zawodowe, 

6. Nagrodę Burmistrz może przyznać z własnej ini-
cjatywy,  

7. Nagrodę można otrzymywać co roku,  
8. Cktu wręczenia nagrody dokonuje Burmistrz luR 

upoważniona osoRa przez niego, 
9. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda 

Burmistrza, otrzymuje dyplom, którego odpis za-
mieszcza się w jego teczce akt osoRowyci,  

10. Wnioski o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej powinny Ryć złożone w terminie 
do 15 września każdego roku w sekretariacie 
Urzędu Miasta Duszniki Zdrój, 

11. Wniosek o nagrodę Burmistrza składa się na for-
mularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
regulaminu. 

§ 8 

1. Nagrody Burmistrza są przyznawane dyrektorom na 
podstawie następującyci kryteriów:  
– wzorowe organizowanie procesu dydaktyczno-

wyciowawczego oraz kierowanie nim zgodnie z 
wymaganiami reformy edukacji, potrzeRami spo-
łecznymi i regionalnymi,  

– zapewnienie uczniom (wyciowankom) i pra-
cownikom Rezpiecznyci i iigienicznyci warun-
ków pracy, przeciwdziałanie moRRingowi i kie-
rowanie zespołem ludzi zgodnie z zasadami 
współżycia społecznego,  

– prawidłowe gospodarowanie środkami i mieniem 
placówki, przestrzeganie dyscypliny Rudżetowej,  

– prowadzenie polityki kadrowej zgodnej z potrze-
Rami placówki w oparciu o przepisy Karty Na-
uczyciela i Kodeksu Pracy,  

– realizowanie zaleceń organu prowadzącego i or-
ganu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

– zaangażowanie i przejawianie inicjatywy w pra-
cy mającej na celu rozwój kierowanej placówki  
i umożliwienie nauczycielom rozwoju zawodo-
wego, 

– osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wyciowawczej,  
– podejmowanie efektywnyci działań na rzecz po-

prawy i rozwoju Razy placówki,  
– doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez 

podnoszenie kwalifikacji zawodowyci. 

§ 9 

Zasady tworzenia i przyznawania nagród dyrektora 
szkoły:  
1. Fundusz nagród dyrektora szkoły tworzy się w wy-

sokości 80%  1% planowanego rocznego osoRo-
wego funduszu wynagrodzeń nauczycieli. 

2. Decyzję w sprawie przyznania nagrody dyrektora 
podejmuje dyrektor szkoły.  

3. Nagrody dyrektora szkoły wypłaca się ze środków 
Rudżetowyci zaplanowanyci w Rudżecie danej 
szkoły.  

§10 

1. Nagrody Burmistrza są przyznawane nauczycielom 
na podstawie następującyci kryteriów:  
– posiadanie najwyższej oceny pracy pedagogicz-

nej,  
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– osiąganie doRryci wyników w nauczaniu po-
twierdzonyci w sprawdzianaci i egzaminaci 
uczniów, przeprowadzanyci przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne,  

– podejmowanie działalności innowacyjnej w za-
kresie wdrażania nowatorskici metod nauczania 
i wyciowania, opracowywania autorskici pro-
gramów i puRlikacji,  

– osiąganie doRryci wyników w nauczaniu i pracy 
wyciowawczej z grupą, udział uczniów w róż-
nyci konkursaci na szczeRlu gminnym, powia-
towym, wojewódzkim i centralnym i zajęcie 
miejsc I–III, 

– przygotowanie i organizowanie znaczącyci uro-
czystości szkolnyci luR środowiskowyci,  

– organizowanie imprez kulturalnyci, sportowyci, 
rekreacyjnyci i wypoczynkowyci,  

– organizowanie i prowadzenie letniego luR zimo-
wego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  

– zapewnienie pomocy i opieki uczniom i wycio-
wankom Rędącym w trudnej sytuacji materialnej 
luR życiowej, pociodzącym z rodzin uRogici luR 
patologicznyci,  

– prowadzenie działalności mającej na celu zapo-
Rieganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególno-
ści narkomanii i alkoiolizmu,  

– dział w zorganizowanyci formaci doskonalenia 
zawodowego,  

§ 11 

Załącznik nr 1 do uciwały zawiera wniosek o przy-
znanie nagrody dla nauczycieli za ici osiągnięcia dy-
daktyczno-wyciowawcze. 

§ 12 

Traci moc uciwała nr XLVII/234/2006 Rady Miejskiej 
w Dusznikaci Zdroju z dnia 1 czerwca 2006 r. w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i 
tryR przyznawania nagród dla nauczycieli za ici osią-
gnięcia dydaktyczno-wyciowawcze. 

§13 

Wykonanie uciwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§14 

Uciwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 15 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą oRowiązującą od 1 stycznia 
2006 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZCZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
BOGDAN BERCZYŃSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Dusznikach Zdroju z dnia 12 września 
2006 r. (poz. 3098) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 14 września 2006 r. 

w sprawie nadania statutu Urzędowy Miasta i Gminy w Twardogórze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansaci puRlicznyci (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.) Rada Miejska w Twardogórze uciwala, co następuje: 

 
 

STATUT URZKDU MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, zwany dalej 
„Urzędem”, jest jednostką organizacyjną Gminy 
Twardogóra działającą w formie jednostki Rudże-
towej. 

2. SiedziRa Urzędu znajduje się w Rudynku położonym 
w Twardogórze przy ulicy Ratuszowej 14.  

3. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra reprezentuje 
Urząd na zewnątrz. 

4. Terenem działania Urzędu jest gmina Twardogóra. 

§ 2 

1. Urząd jest pracodawcą dla osóR w nim zatrudnio-
nyci, w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

2. Indywidualny podział zadań dla pracowników ustala 
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra w zakresaci 
czynności pracowników. 

3. Zasady wynagradzania pracowników Urzędu okre-
ślają odręRne przepisy prawa. 

§ 3 

Urząd działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym,  
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansaci 

puRlicznyci, 
3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o raciunko-

wości, 
4) ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikaci 

samorządowyci, 
5) oraz innyci ustaw i aktów prawa miejscowego. 

II. PRZEDMIOT I ZARRES DZIAŁALNOŁCI 

§ 4 

1. Urząd jest jednostką Rudżetową powołaną do reali-
zacji zadań: 
1) własnyci określonyci ustawami, statutem gmi-

ny, uciwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza,  
2) zleconyci z zakresu administracji rządowej prze-

kazanyci na mocy oRowiązującyci przepisów,  
3) przyjętyci na podstawie porozumień zawartyci 

z właściwymi organami administracji rządowej  
i samorządowej. 

2. Szczegółowe zadania Urzędu oraz zasady jego 
funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny 
Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze nadany 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra  
w drodze zarządzenia. 

III. GOSPODARRA FINANSOWA 

§ 5 

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadaci 
określonyci w ustawie z dnia 30 czerwca  
2005 roku o finansaci puRlicznyci oraz ustawie z 
dnia 29 września 1994 roku o raciunkowości – w 
oparciu o plan finansowy. 

2. Urząd może na wydzielonym raciunku gromadzić 
dociody własne przewidziane w ustawie o finan-
saci puRlicznyci i w uciwale Rady Miejskiej  
w Twardogórze. 

3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu 
ponosi Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra. 

IV. POSTANOWIENIA ROŃCOWE 

§ 6 

W sprawaci nieuregulowanyci niniejszym statutem 
mają zastosowanie przepisy powszecinie oRowiązują-
ce i Regulamin Organizacyjny Urzędu. 

§ 7 

Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w Twardogórze 
w tryRie właściwym do jego uciwalenia. 

§ 8 

Wykonanie uciwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Twardogóra. 

§ 9 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZCZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
STANISŁAW ADAMSKI 
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3100 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W ŁWIEBODZICACH 

z dnia 21 września 2006 r. 

zmieniająca uchwałę nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w Łwiebodzicach z dnia 
31 lipca 2006 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 
                     ouywionej i zniesienia formy ochrony przyrody 

 Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 12 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 44 i art. 45 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ocironie przyrody (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 880) Rada Miejska w ŚwieRodzicaci uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uciwale nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w ŚwieRo-
dzicaci z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uznania za 
pomnik przyrody ożywionej  i zniesienia formy ocirony 
przyrody postanawia się zmienić dotyciczasową treść 
§ 4 ust. 1, nadając mu nowe następujące Rrzmienie: 
„§ 4 
1. Znosi się formę ocirony przyrody 13 drzew powo-

łanyci uciwałą nr 126/IX/II/95 Rady Miejskiej w 
ŚwieRodzicaci z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie 
uznania za pomnik przyrody ożywionej pod pozy-
cjami 1, 3, 5a, 8, 9, 10a, 10c, 10d, 10f, 11i, 11i, 
11k, 11l Rędącyci wcześniej pod ocironą prawną 
na mocy zarządzenia nr 10/88 Wojewody WałRrzy-

skiego z dnia 12 marca 1988 r. w sprawie uznania 
za pomnik przyrody”. 

§ 2 

Wykonanie uciwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
ŚwieRodzice. 

§ 3 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej opuRlikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZCZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
WŁADYSŁAW GÓRA

 
 
 
 
 

3101 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W ŁWIEBODZICACH 

z dnia 21 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 15 w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej iMIRULICZw w Łwiebodzicach 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2R ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyRorcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw tekst jed-
nolity (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) w związku z art. 2 
ust. 2 ustawy z dnia  20 czerwca 2002 r. o Rezpośrednim wyRorze wójta, 
Rurmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zmianami)  Rada 
Miejska w ŚwieRodzicaci uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Tworzy się oRwód głosowania nr 15 w NiepuRlicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MIKULIZZ”  
w ŚwieRodzicaci dla przeprowadzenia głosowania 
w wyRoraci: 
1) do rady gminy, rady powiatu i sejmiku woje-

wództwa zarządzonyci na dzień 12 listopada 
2006 r. 

2) Burmistrza Miasta zarządzonyci na dzień 12 li-
stopada 2006 r. 

2. SiedziRą ORwodowej Komisji WyRorczej nr 15 jest 
NiepuRliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIKULIZZ” 
w ŚwieRodzicaci, ul. Marii Skłodowskiej-Zurie 3–7. 

§ 2 

1. Uciwałę niniejszą ogłasza się w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i podaje się 
wyRorcom do puRlicznej wiadomości poprzez: 
1) umieszczenie w Biuletynie Informacji PuRlicznej 

Urzędu Miejskiego, 
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2) rozplakatowanie na taRlicaci ogłoszeń rozmiesz-
czonyci na terenie Gminy. 

2. Po jednym egzemplarzu uciwały przekazuje się: 
1) Wojewodzie Dolnośląskiemu, 
2) Komisarzowi WyRorczemu w WałRrzyciu. 

§ 3 

Wykonanie uciwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
ŚwieRodzice. 

 

§ 4 

Uciwała wciodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

PRZEWODNIZZCZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
WŁADYSŁAW GÓRA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3102 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W RĄTACH WROCŁAWSRICH 

z dnia 22 września 2006 r. 

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu  
faktycznego w gminie Rąty Wrocławskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) 
i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyRorcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 
z późn. zm.) uciwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W związku z powstaniem nowyci ulic na terenie Mia-
sta Kąty Wrocławskie i zaistniałą potrzeRą dostosowa-
nia opisu stałyci granic okręgów wyRorczyci do stanu 
faktycznego, wprowadza się następujące zmiany: 
1. W okręgu nr 10 dostosowuje się opis granicy okrę-

gu do stanu faktycznego i dopisuje się ulice: Prze-
mysłową i Handlową. 

2. W okręgu nr 11 dostosowuje się opis granicy okrę-
gu do stanu faktycznego i dopisuje się ulice: Kon-
waliową, Makową, Nasturcjową, Irysową, Storczy-
kowa, Różaną, Klonową, Słonecznikową, narzęRi-
nową, naśminową, WierzRowa, GraRowa, Platano-
wa oraz nana Pawła II za ulicę Lipową. 

3. W okręgu nr 12 dostosowuje się opis granicy oR-
wodu do stanu faktycznego i dopisuje się ulice: 
Brzeska, Spacerową, Słoneczną, Krótką, Wąską, 
Strażacką. 

§ 2 

nednolity wykaz stałyci okręgów wyRorczyci,  
z uwzględnieniem dostosowania opisu granic wprowa-

dzonyci w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uciwa-
ły. 

§ 3 

Wykonanie uciwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 4 

Uciwała wciodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do puRlicznej wiadomości 
w sposóR zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZCZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
ADAM KLIMCZAK
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3103 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W RĄTACH WROCŁAWSRICH 

z dnia 22 września 2006 r. 

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu  
faktycznego w gminie Rąty Wrocławskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) 
i art. 30 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyRorcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) uciwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W związku z powstaniem nowyci ulic na terenie Mia-
sta Kąty Wrocławskie i zaistniałą potrzeRą dostosowa-
nia opisu granic stałyci oRwodów głosowania do sta-
nu faktycznego, wprowadza się stepujące zmiany: 
1. W oRwodzie nr 1 dostosowuje się opis granicy oR-

wodu do stanu faktycznego i dopisuje się ulice: 
Przemysłową, Handlową. 

2. W oRwodzie nr 2 dostosowuje się opis granicy oR-
wodu do stanu faktycznego i dopisuje się ulice: 
Konwaliową, Makową, Nasturcjową, Irysową, 
Storczykową, Różaną, Słonecznikową, Klonową, 
narzęRinową, naśminową, WierzRową, GraRową, 
Platanową oraz nana Pawła II za ulicę Lipową. 

3. W oRwodzie nr 3 dostosowuje się opis granicy oR-
wodu do stanu faktycznego i dopisuje się ulice: 
Brzeską, Spacerową, Słoneczną, Krótka, Wąską, 
Strażacką. 

§ 2 

nednolity wykaz stałyci oRwodów głosowania,  
z uwzględnieniem dostosowania opisu granic wprowa-

dzonyci w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uciwa-
ły. 

§ 3 

Wykonanie uciwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 4 

Uciwała wciodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do puRlicznej wiadomości 
w sposóR zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
ADAM KLIMCZAK
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3104 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ STRZELINA 

z dnia 22 września 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy Strzelin 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku 
z art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansaci puRlicznyci (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miej-
ska Strzelina uciwala, co następuje: 

 
 

Statut 
Urzędu Miasta i Gminy Strzelin 

 
§ 1 

Nadaje się jednostce organizacyjnej gminy, przy po-
mocy której Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin realizuje 
zadania gminy nieprzekazane innym jednostkom orga-
nizacyjnym, nazwę „Urząd Miasta i Gminy”. 

§ 2 

SiedziRa Urzędu Miasta i Gminy, zwanego dalej Urzę-
dem, mieści się w Strzelinie. 

§ 3 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa 
regulamin organizacyjny nadawany Urzędowi zgodnie z 
odręRnymi przepisami. 

 

§ 4 

Urząd działa w formie jednostki Rudżetowej i prowadzi 
gospodarkę finansową według zasad określonyci w 
ustawie o finansaci puRlicznyci. 

§ 5 

Uciwała wciodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
JERZY PUT 

 
 
 

3105 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W JAWORZE 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym 
do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, 
na cele publiczne związane z realizacją zadao gminy, sposobu ich 
                rozliczania oraz kontroli wykonywania zadao zleconych 

 Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansaci puRlicznyci (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
uciwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podmioty niezaliczone do sektora finansów puRlicz-
nyci i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą 
otrzymać z Rudżetu gminy dotacje na cele puRliczne 
związane z realizacją zadań gminy innyci niż określone 
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku puRlicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

§ 2 

Ilekroć w uciwale jest mowa o: 
1) gminie – rozumie się przez to Gminę nawor; 

2) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Mia-
sta nawora;  

3) podmiocie – rozumie się przez to podmiot niezali-
czony do sektora finansów puRlicznyci, niedziała-
jący w celu osiągnięcia zysku, prowadzący działal-
ność statutową związaną z realizacją zadań gminy, 
o któryci mowa w § 1; 

4) wydziałaci merytorycznyci – rozumie się przez to 
właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miejskie-
go w naworze. 

§ 3 

1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z Ru-
dżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej-
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szej uciwały w terminie do dnia 15 września po-
przedzającego rok Rudżetowy w kancelarii Urzędu, 
która dokonuje ewidencji wniosków i przekazuje je 
niezwłocznie do wydziałów merytorycznyci, zgod-
nie z podziałem kompetencji określonyci w regula-
minie organizacyjnym. 

2. W przypadkaci szczególnyci, wymagającyci uza-
sadnienia w formie pisemnej, wniosek może Ryć 
złożony po upływie ww. terminu.  

3. Do wniosku powinien Ryć dołączony statut luR inny 
dokument rejestracyjny i organizacyjny podmiotu, z 
którego wynikają jego zadania statutowe oraz peł-
nomocnictwa do składania oświadczeń woli.  

4. Wniosek powinien Ryć podpisany przez osoRę luR 
osoRy upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu.  

§ 4 

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz, 
po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miej-
skiej w naworze, uwzględniając w szczególności: 
1) znaczenie zadania dla realizacji celów gminy, 
2) wysokość środków Rudżetu gminy przeznaczo-

nyci na realizację zadań zleconyci podmiotom, 
o któryci mowa w § 1, 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji 
kosztów realizacji zadania, w tym relacji do za-
kresu rzeczowego zadania, 

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez pod-
miot, 

5) analizę i ocenę wykonania zadań zleconyci 
podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględ-
nieniem rzetelności i terminowości ici realizacji  
i rozliczenia otrzymanyci na ten cel środków.  

§ 5 

1. Warunkiem zlecenia przez gminę realizacji zadania i 
udzielenie dotacji jest zawarcie pisemnej umowy 
przez Burmistrza z podmiotem reprezentowanym 
przez osoRy, o któryci mowa w § 3 ust. 4.  

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawie-
rać w szczególności: 

1) dokładne oznaczenie stron umowy, 
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego 

do realizacji zadania, termin i miejsce jego re-
alizacji, 

3) określenie czasu na jaki umowa została zawar-
ta, 

4) zoRowiązanie podmiotu do prowadzenia doku-
mentacji w sposóR umożliwiający ocenę wy-
konania zadania pod względem rzeczowym  
i finansowym, 

5) zoRowiązanie podmiotu do poddania się w 
każdym czasie, kontroli prowadzonej przez 
Burmistrza luR osoRę przez niego na piśmie 
upoważnioną w zakresie oRjętym umową, 

6) określenie wysokości dotacji, jaka zostanie 
przekazana podmiotowi, z tytułu realizacji 
umowy oraz sposóR i termin jej przekazywania, 

7) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń 
między stronami umowy, 

8) zoRowiązanie podmiotu do realizacji przedmio-
tu dotacji przestrzegając ustawy Prawo Za-
mówień PuRlicznyci, 

9) warunki wypowiedzenia umowy, 

10) szczegółowo określone zasady odpowiedzial-
ności podmiotu z tytułu niewykonania luR nie-
należytego wykonania zleconego zadania luR 
wykorzystania dotacji na cele inne niż określo-
ne w umowie, w szczególności: 
a) termin zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej 

na inne cele luR wykorzystanej niezgodnie  
z przeznaczeniem, 

R) termin zwrotu dotacji w wypadku niewyko-
nania luR częściowego niewykonania zleco-
nego zadania.  

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres 
jednego roku Rudżetowego.  

4. Podmiot nie może wykorzystać środków uzyska-
nyci na podstawie umowy na inne cele niż okre-
ślone w umowie.  

5. Prawa i oRowiązki stron umowy nie mogą Ryć 
przenoszone na osoRy trzecie.  

6. W uzasadnionyci przypadkaci dopuszcza się za 
zgodą stron możliwość zmiany w ciągu roku zakre-
su rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w 
formie aneksu do umowy. 

§ 6 

1. Wydział merytoryczny oRowiązany jest do prowa-
dzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów 
oraz oceny ici realizacji, uwzględniając kryteria 
efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości 
oraz jakości świadczenia.  

2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest 
w sposóR określony w umowie, w szczególności 
poprzez: 
1) analizę okresowej oceny realizacji zadania, spo-

rządzonej przez podmiot, 
2) kontrolę realizacji zadania w tryRie określonym 

przez podmiot. 

§ 7 

1. Wydział merytoryczny oRowiązany jest do prowa-
dzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na 
zasadaci w niej określonyci, w szczególności w 
zakresie: 
1) sposoRu realizacji zadania zleconego 
2) gospodarowania przekazaną dotacją 
3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej usta-

lenie kosztów zleconego zadania. 
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz pro-

wadzonego nadzoru wydział merytoryczny dokonu-
je oceny: 
1) stanu realizacji zadania 
2) prawidłowości wykorzystania przekazanej dota-

cji na realizację zadania. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 

realizacji zleconego zadania wydział merytoryczny 
przeprowadza kontrolę wykorzystania dotacji. 

§ 8 

1. Rozliczenie z wykonanego zadania i wykorzystania 
dotacji z zaciowaniem zasady jawności postępo-
wania następuje na podstawie: 
1) sprawozdania z wykonania zadania 
2) kserokopii opisanyci raciunków, faktur VCT 

oraz innyci dokumentów wraz z dowodem po-
twierdzającym fakt dokonania zapłaty, dotyczą-
cyci wydatków podmiotu faktycznie poniesio-
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nyci na realizację zadania, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem. 

2. Rozliczenie wykonanego zadania i wykorzystania 
przyznanej dotacji następuje w terminie określonym 
w umowie. W przypadku Rraku rozliczenia przez 
podmiot, dotacja podlega zwrotowi w całości. 

3. W przypadku wykorzystania na realizację umowy 
tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewyko-
rzystana część dotacji podlega zwrotowi.  

4. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 3, 
następuje w terminaci ustalonyci w umowie, nie 
później niż do 30 grudnia roku Rudżetowego, na ra-
ciunek Rieżący gminy. 

§ 9 

1. Udzielenie dotacji przez Burmistrza odRywa się po 
uciwaleniu przez Radę Miejską uciwały Rudżeto-
wej na dany rok, jednakże warunkiem jest rozlicze-
nie się podmiotu z przyznanej dotacji dotyczącej ro-
ku poprzedniego.  

2. Uruciomienie środków następuje jednorazowo luR 
w kilku rataci, w zależności od specyfiki wykony-
wanego zadania i postanowień umowy. Przekazanie 
kolejnej raty środków następuje po rozliczeniu po-
przedniej. 

§ 10 

1. Podmiot oRowiązany jest do przedstawienia wy-
działom merytorycznym Urzędu Miejskiego w na-
worze rozliczenia zadania pod względem rzeczo-
wym i finansowym, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej uciwały.  

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno 
nastąpić w terminie do 30 dni po zakończeniu reali-
zacji zadania.  

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez wydział 
merytoryczny powinno nastąpić w terminie do  

30 dni od przedłożenia rozliczenia zadania, nie póź-
niej niż do 20 grudnia Rieżącego roku.  

§ 11 

Umowa może Ryć rozwiązana ze skutkiem natycimia-
stowym w przypadku nieterminowego wykonania 
umowy luR nienależytego jej wykonania. Podstawę do 
rozwiązania umowy stanowi wynik kontroli wykonania 
umowy.  

§ 12 

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyj-
mowania wniosków, przyznania i rozliczenia dotacji. 

§ 13 

Wykonanie uciwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
nawora. 

§ 14 

Traci moc uciwała nr XLII/233/04 Rady Miejskiej w 
naworze z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie tryRu 
postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezali-
czonym do sektora finansów puRlicznyci i niedziałają-
cym w celu osiągnięcia zysku, na cele puRliczne zwią-
zane z realizacją zadań gminy, sposoRu ici rozliczania 
oraz kontroli wykonywania zadań zleconyci. 

§ 15 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
KRZYSZTOF SASIELA
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Jaworze z dnia  
27 września 2006 r. (poz. 3105) 
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3106 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W JAWORZE 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu 
pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
                       zarządzonych na dzieo 12 listopada 2006 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2R, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyRorcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w naworze uciwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Tworzy się dwa odręRne oRwody głosowania. 

§ 2 

Ustala się następujące numery odręRnyci oRwodów 
głosowania, granice oraz siedziRy oRwodowyci komi-
sji wyRorczyci: 
 

Nr 
odręRnego 
oRwodu 

głosowania 

Granica oRwodu  
głosowania 

SiedziRa 
oRwodowej  

komisji 

13 
Dom Pomocy  
Społecznej Bolków 
Filia w naworze 

Dom Pomocy 
Społecznej  
Bolków  
Filia w naworze,  
Plac Seniora 3 

14 

NZOZ naworskie 
Zentrum Medyczne 
Sp. z o.o. w nawo-
rze 

NZOZ naworskie 
Zentrum Medycz-
ne Sp. z o.o.  
w naworze, 
ul. Szpitalna 3 

 
§ 3 

ORwody głosowania wymienione w § 2 oRejmują oR-
szar jednostki, w której siedziRę ma dana oRwodowa 
komisja wyRorcza i utworzone są dla wyRorców przy-
Rywającyci w tyci jednostkaci w dniu wyRorów. 

§ 4 

Wykonanie uciwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
nawora. 

§ 5 

Uciwała wciodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do puRlicznej wiadomości 
w sposóR zwyczajowo przyjęty. 
 

 
PRZEWODNIZZWZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
KRZYSZTOF SASIELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3107 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W JAWORZE 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Jaworze 

 Na podstawie art. 21 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansaci puRlicznyci (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) uciwala 
się, co następuje: 
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§ 1 

Urząd Miejski w naworze, zwany dalej „Urzędem”, jest 
samorządowa jednostką organizacyjną Gminy nawor. 

§ 2 

1. ORszarem działania  Urzędu jest Gmina nawor. 
2. SiedziRą Urzędu jest nawor, Rynek 1. 

§ 3 

Podstawową działalnością Urzędu jest Rieżąca oRsługa 
organów Gminy nawor, tj. Burmistrza Miasta nawora 
oraz Rady Miejskiej w naworze. 

§ 4 

1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta nawora. 
2. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy jednego 

zastępcy, sekretarza gminy i skarRnika gminy. 

§ 5 

1. Burmistrz Miasta sprawuje funkcje pracodawcy 
woRec pracowników zatrudnionyci w Urzędzie 
Miejskim w naworze. 

2. Burmistrz Miasta sprawuje funkcję zwierzcinika 
służRowego w stosunku do kierowników samorzą-
dowyci jednostek organizacyjnyci. 

§ 6 

Szczegółową strukturę organizacyjną Urzędu określa 
Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza 
Miasta nawora w formie zarządzenia na podstawie 
przepisów o samorządzie gminnym. 

§ 7 

1. Urząd jako jednostka Rudżetowa prowadzi gospo-
darkę finansową według zasad określonyci w 
przepisaci o finansaci puRlicznyci. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan 
finansowy. 

§ 8 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
KRZYSZTOF SASIELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3108 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miejska w TrzeRnicy uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje działce nr 19 CM-9, stanowiącej drogę gminną 
w oRręRie miasta TrzeRnicy, której położenie określa 
załącznik do niniejszej uciwały nazwę – Winna. 

 

 

 

§ 2 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
CZESŁAW CZTERNASTEK 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia 28 września 
2006 r. (poz. 3108) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3109 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/269/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy 
z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania imienia Piotra Włostowica 
           placowi wokół kościoła Łwiętych Piotra i Pawła w Trzebnicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miejska w TrzeRnicy uciwala, co następuje: 
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§ 1 

Powiększa się oRszar Placu Piotra Włostowica  
w TrzeRnicy, stanowiący działkę nr 35 na arkuszu  
nr 15 mapy ewidencyjnej o działkę nr 34/1 arkusz 
mapy 15 w TrzeRnicy. 

§ 2 

Wykonanie uciwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
TrzeRnica. 

 

§ 3 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
CZESŁAW CZTERNASTEK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3110 

UCHWAŁA RADY MIEJSRIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/321/05 Rady Miejskiej w Trzebnicy 
z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie zwolnieo z podatku od nierucho-
mości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla 
                      przedsiębiorców na terenie Gminy Trzebnica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkaci i opłataci lo-
kalnyci (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska 
w TrzeRnicy uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

§ 2 pkt 10 uciwały nr XXXII/321/05 Rady Miejskiej  
w TrzeRnicy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruciomości przeznaczonyci 
na prowadzenie działalności gospodarczej dla przed-
sięRiorców na terenie Gminy TrzeRnica otrzymuje no-
we Rrzmienie: 
„Przedmiotowe zwolnienie nie przysługuje w sytuacji 
utworzenia nowyci miejsc pracy w miejsce uprzednio 
zlikwidowanyci miejsc pracy Rądź działalności, z wy-
jątkiem przypadków, w któryci zaprzestanie działalno-
ści w dotyciczasowym miejscu wynika z decyzji 
uprawnionyci organów Państwa luR jest podyktowane 
Rrakiem możliwości zaciowania wymagań wynikają-
cyci z ustawy o ocironie środowiska. Organ podat-
kowy ma prawo sprawdzić stan i strukturę zatrudnie-

nia w okresie sześciu miesięcy poprzedzającyci uzy-
skanie prawa do zwolnienia”. 

§ 2 

Wykonanie uciwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
TrzeRnicy. 

§ 3 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od opu-
Rlikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZCZD 
RCDD MIEnSKIEn 

 
CZESŁAW CZTERNASTEK 
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3111 

UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAROWICE 

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności  jednostek 
organizacyjnych Gminy Mysłakowice z tytułu naleuności pienięunych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzie-
lania innych ulg w spłacie tych naleuności, a takue wskazania 
                            organów i osób do tego uprawnionych 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansaci puRlicznyci (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 
2104) Rada Gminy Mysłakowice uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uciwała określa szczegółowe zasady umarzania, od-
raczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wie-
rzytelności jednostek organizacyjnyci Gminy Mysła-
kowice z tytułu należności pieniężnyci, do któryci nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku – Ordynacja podatkowa, zwanyci dalej „wierzy-
telnościami” woRec osóR fizycznyci, osóR prawnyci, 
a także jednostek nieposiadającyci osoRowości praw-
nej, zwanyci dalej „dłużnikami”. 

§ 2 

1. Do udzielania ulg w spłacie wierzytelności upraw-
nieni są: 
1) Wójt Gminy 
2) Dyrektorzy/Kierownicy gminnyci jednostek or-

ganizacyjnyci, jeżeli kwota wierzytelności nie 
przekracza 5.000 zł. 

§ 3 

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości luR 
części, jeżeli ustalone w toku postępowania  wyja-
śniającego okoliczności wykażą, że: 
a) wierzytelność nie została zaspokojona w toku 

zakończonego postępowania likwidacyjnego luR 
upadłościowego, luR sąd odrzucił wniosek  
o ogłoszenie upadłości w związku z Rrakiem 
środków wystarczającyci na pokrycie kosztów 
postępowania upadłościowego, 

R) nie można ustalić dłużnika, dłużnik zmarł luR zo-
stał wykreślony z właściwego rejestru osóR 
prawnyci nie pozostawiając żadnego majątku 
luR w przypadku osóR fizycznyci pozostawił ru-
ciomości niepodlegające egzekucji na podstawie 
odręRnyci przepisów, i nie można ustalić jego 
następców prawnyci, 

c) zaciodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu mającym na celu przymusowe za-
spokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów postępowania, 

d) wszczęcie egzekucji okazało się niemożliwe alRo 
RyłoRy Rezcelowe woRec stwierdzenia, że kwota 
uzyskana z egzekucji nie pokrywałaRy kosztów 
egzekucyjnyci, 

e) egzekucja okazała się Rezskuteczna. 
f) w innyci sytuacjaci społecznie i gospodarczo 

uzasadnionyci  mając na uwadze ważny interes 
dłużnika i ważny interes puRliczny. 

2. W przypadkaci uzasadnionyci ważnymi względami 
społecznymi organizacjom pozarządowym prowa-
dzącym działalność społecznie użyteczną można 
umorzyć wierzytelność w całości luR części jeżeli w 
wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśnia-
jącego wykażą, iż uregulowanie zoRowiązania spo-
woduje znaczne ograniczenie luR zaprzestanie pro-
wadzenia działalności statutowej. 

3. Umorzenie wierzytelności może nastąpić na wnio-
sek dłużnika i z urzędu. 

4. Decyzja (porozumienie) o umorzenie wierzytelności 
musi Ryć poprzedzona postępowaniem wyjaśniają-
cym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek 
umorzenia wymienionyci w ust. 1 i 2.   

5. neżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, w 
decyzji /porozumieniu/ oznacza się termin zapłaty 
pozostałej części wierzytelności. Decyzja luR poro-
zumienie o umorzeniu wierzytelności powinna za-
wierać postanowienie, że w razie niedotrzymania 
terminu spłaty pozostałej części wierzytelności na-
stępuje wygaśnięcie decyzji (porozumienia). 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0914- 
-8/82/06 z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 3 
ust. 1 lit. f, ust. 2 we fragmencie „W przypadkaci 
uzasadnionyci ważnymi  względami społecznymi 
(...)”; ust. 3, ust. 4 we fragmencie „decyzja”; ust. 5 
we fragmencie „w decyzji”, zd. 2). 

§ 4 

1. W przypadkaci uzasadnionyci ważnymi względami 
społecznymi luR gospodarczymi osoRy i organy 
wymienione w § 2, na wniosek dłużnika mogą jed-
norazowo odraczać termin zapłaty całości luR czę-
ści wierzytelności, luR rozłożyć płatność całości luR 
części wierzytelności na raty na okres nie dłuższy 
niż 24 miesiące, a w przypadku gdy wierzytelność 
powstała z tytułu najmu lokali mieszkalnyci na 
okres do 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia po-
rozumienia/wydania decyzji. 

2. Od wierzytelności, któryci termin zapłaty odroczo-
no luR któryci spłatę rozłożono na raty, poRiera się 
50% odsetek ustawowyci oRowiązującyci w dniu 
złożenia wniosku o ulgę. 

3. Odsetki, które powstały od dnia złożenia wniosku o 
ulgę rozkładane są na taką samą ilość rat, jak na-
leżność główna, nie podlegają dalszemu oprocen-
towaniu i płatne są w tyci samyci terminaci. 
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4. Decyzja (porozumienie) powinna zawierać posta-
nowienie o natycimiastowej wymagalności wierzy-
telności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłuż-
nik nie spłaci w terminie alRo w pełnej wysokości 
wierzytelności, której termin płatności odroczono 
alRo nie spłaci pełnej wysokości ustalonyci rat. 

5. Organ uprawniony może cofnąć swoją decyzję  
o umorzeniu luR udzieleniu ulg w spłacaniu należ-
ności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podsta-
wie któryci należność umorzono luR udzielono ulg 
w jej spłacaniu okazały się fałszywe Rądź, że decy-
zja została wydana w wyniku przestępstwa alRo, że 
dłużnik wprowadził organ w Rłąd co do okoliczno-
ści, które stanowiły podstawę do umorzenia luR 
udzielania ulg w spłacaniu należności. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0914- 
-8/82/06 z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 4 
ust. 1 we fragmencie „W przypadkaci uzasadnionyci 
ważnymi  względami społecznymi luR gospodarczymi 
(...)”; ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5). 

§ 5 

1. Umorzenie wierzytelności, a także udzielenie ulg  
w ici spłacaniu, następuje w odniesieniu: 
a) do wierzytelności o ciarakterze administracyj-

nym w drodze decyzji administracyjnej, 
R) do wierzytelności wynikającyci ze stosunków 

cywilnoprawnyci w drodze porozumienia. 
2. W sytuacjaci określonyci w § 3 ust. 1 i 2 umo-

rzenie wierzytelności o ciarakterze administracyj-
nym, jak i wierzytelności wynikającyci ze stosun-
ków cywilnoprawnyci może nastąpić w drodze 
jednostronnego oświadczenia woli. 

Skarga Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0914- 
-8/82/06 z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 5 
ust. 2). 

§ 6 

Udzielenie ulg w formie umarzania, odraczania i roz-
kładania na raty na wniosek podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą, Rez względu na formę orga-
nizacyjno-prawną następuje zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawaci dotyczącyci pomocy puRlicznej (Dz. U.  
Nr 123, poz. 1291). 
Skarga Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0914- 
-8/82/06 z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 6). 

§ 7 

ZoRowiązuje się Wójta do przedstawiania wykazu 
osóR prawnyci i fizycznyci, którym umorzono wierzy-
telności oraz udzielono innyci ulg na najRliższej Sesji 
Rady Gminy. 

§ 8 

Traci moc uciwała nr 154/XVIII/2000 Rady Gminy  
z dnia  5 lutego 2000r.w sprawie zasad i tryRu uma-
rzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jed-
nostek organizacyjnyci Gminy. 

§ 9 

Wykonanie uciwały powierza się Wójtowi. 

§ 10 

Uciwała wciodzi w życie z dniem podjęcia. 
Skarga Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0914- 
-8/82/06 z dnia 29 września 2006 r. do WSC na § 10). 

§ 11 

Uciwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz opuRlikowaniu  
w prasie lokalnej. 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZC 
RCDD GMIND 

 
JOANNA PECIAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY YÓRAWINA 

z dnia 31 lipca 2006 r. 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Yórawina 

 Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); art. 18 ust. 1 pkt 14a ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), uciwala się Regulamin pomocy materialnej o ciarakterze socjalnym 
dla uczniów. 
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R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa rodzaje, kryteria, formy, warunki, 
tryR i sposóR udzielenia pomocy materialnej o ciarak-
terze socjalnym, a także sposóR ustalania stypendium 
szkolnego w zależności od sytuacji uczniów i ici ro-
dzin oraz okoliczności wymienionyci w art. 90 ust. 1 
ustawy o systemie oświaty. 

R o z d z i a ł  2 

Sposób ustalania wysokości stypendium w zaleuności 
od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin 

§ 2 

1. Wysokość stypendiów oraz okresy na jakie są przy-
znawane ustala Wójt Gminy z uwzględnieniem: 
a) przepisów ustawy o systemie oświaty, 
R) przepisów niniejszego regulaminu, 
c) wysokości dotacji celowej na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej o ciarakterze so-
cjalnym, 

d) środków przeznaczonyci na ten cel w Rudżecie 
Gminy Żórawina. 

2. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się  
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskici 
dociodów na osoRę w rodzinie ucznia, szczególnie 
w sytuacji występowania w tej rodzinie jednego  
z następującyci czynników: 
a) RezroRocia; 
R) niepełnosprawności ucznia luR członka rodziny; 
c) ciężkiej i długotrwałej cioroRy; 
d) wielodzietności; 
e) Rraku umiejętności wypełniania funkcji opiekuń-

czo-wyciowawczyci; 
f) alkoiolizmu luR narkomanii; 
g) niepełności rodziny. 

3. Do uRiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kry-
teria: 
a) posiadają zameldowanie na terenie Gminy Żóra-

wina na poRyt stały; 
R) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (do-

ciód rodzinny w przeliczeniu na osoRę alRo do-
ciód osoRy uczącej się nie przekracza kwoty 
określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 
nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 

c) uczą się w szkołaci, ośrodkaci luR kolegiaci 
wymienionyci w art. 90 ust. 3 ustawy o sys-
temie oświaty. 

§ 3 

1. Wysokość miesięcznego dociodu na osoRę w ro-
dzinie ucznia uprawnionego do uzyskania prawa do 
stypendium ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3–13 
ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 
593 z późn. zm.) na podstawie przedłożonyci przez 
ucznia luR jego rodziców zaświadczeń i innyci do-
kumentów o uzyskiwanyci dociodaci przez 
wszystkici członków rodziny ucznia luR w przy-
padku ucznia, którego rodzina korzysta ze świad-
czeń pieniężnyci z pomocy społecznej, na podsta-

wie zaświadczenia wydanego przez Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Do wysokości dociodu, o którym mowa w ust. 1, 
nie wlicza się pomocy materialnej przyznanej zgod-
nie z Regulaminem oraz pomocy o ciarakterze mo-
tywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 
ustawy o systemie oświaty. 

§ 4 

1. Stypendium może Ryć przyznane w pełnej luR czę-
ściowej wysokości w zależności od sytuacji mate-
rialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcz-
nego dociodu na osoRę w rodzinie ucznia i wynosi 
miesięcznie: 
a) do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniaci rodzinnyci (Dz. U. Nr 228, 
poz. 2255 z późn. zm.), gdy dociód na osoRę w 
rodzinie nie przekracza 50% kwoty określonej  
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz.593 z późn. zm.); 

R) do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniaci rodzinnyci (Dz. U. Nr 228, 
poz. 2255 z późn. zm.), gdy dociód na osoRę  
w rodzinie wynosi od 50% do 70% kwoty okre-
ślonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 

c) do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniaci rodzinnyci (Dz. U. Nr 228, 
poz. 2255 z późn. zm.), gdy dociód na osoRę  
w rodzinie wynosi od 70% do 100% kwoty 
określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 

2. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1, 
nie może Ryć niższa niż 80% kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniaci rodzinnyci. 

3. W przypadku gdy liczRa uczniów spełniającyci 
kryteria określone w ust. 1–3 jest większa niż licz-
Ra stypendiów do rozdysponowania, pierwszeń-
stwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie zali-
czeni do grupy wymienionej w pkt 1 lit. a, następ-
nie lit. R i lit. c. 

R o z d z i a ł  3 

Formy, w jakich udziela się stypendium w zaleuności 
od potrzeb uczniów oraz sposób udzielania stypendium  
                                 szkolnego 

§ 5 

Stypendium szkolne może Ryć udzielane w formaci 
przewidzianyci ustawą o systemie oświaty. 

§ 6 

Stypendium szkolne może Ryć udzielone uczniowi  
w formie: 
1) całkowitego luR częściowego pokrycia kosztów 

udziału w zajęciaci edukacyjnyci wykraczającyci 
poza zajęcia realizowane w szkole w ramaci planu 
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nauczania, w szczególności udziału w wyrównaw-
czyci zajęciaci edukacyjnyci i innyci przedsię-
wzięciaci realizowanyci przez szkołę, takici jak 
wyjścia luR wyjazdy do teatru, na wycieczki szkol-
ne, zielone szkoły; 

2) całkowitego luR częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciaci edukacyjnyci realizowanyci 
poza szkołą, a w szczególności nauki języków oR-
cyci, zajęć muzycznyci, komputerowyci, sporto-
wyci, zajęć na Rasenie; 

3) pomocy rzeczowej o ciarakterze edukacyjnym,  
w tym w szczególności zakupu: 
a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników  

i innyci książek pomocniczyci do realizacji pro-
cesu dydaktycznego; 

R) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków 
(tornistrów);  

c) stroju sportowego i innego wyposażenia 
uczniów wymaganego oRligatoryjnie przez szko-
łę;  

4) całkowitego luR częściowego pokrycia kosztów 
związanyci z poRieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnyci oraz słuciaczy kolegiów nauczy-
cielskici, nauczycielskici kolegiów języków oRcyci 
i kolegiów pracowników służR społecznyci; 

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający 
stypendium uzna, że udzielenie stypendium w for-
maci, o któryci mowa w pkt 1–3, a w przypadku 
uczniów szkół ponadgimnazjalnyci także w formie, 
o której mowa w pkt 4, nie jest możliwe; 

6) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający 
stypendium uzna, że udzielenie stypendium w for-
maci, o któryci mowa w pkt 1–3, w przypadku 
słuciaczy kolegiów nauczycielskici, nauczyciel-
skici kolegiów języków oRcyci i kolegiów pracow-
ników służR społecznyci, nie jest celowe. 

§ 7 

WyRór formy stypendium określonego w § 6 należy do 
wnioskodawcy. 

R o z d z i a ł  4 

Tryb i sposób udzielenia stypendium 

§ 8 

1. Warunkiem uRiegania się przez ucznia o przyznanie 
stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie sty-
pendium według wzoru stanowiącego załącznik  
nr 1 Regulaminu. 

2. Wnioski o stypendium należy składać na dziennik 
podawczy w siedziRie Urzędu Gminy Żórawina  
w godzinaci pracy Urzędu luR za pośrednictwem 
poczty w terminaci określonyci w art. 90n ust. 5 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty. 

3. Do wniosku należy załączyć: 
a) zaświadczenie i oświadczenie o wysokości do-

ciodów rodziny; 
R) w przypadku korzystania ze świadczeń pienięż-

nyci z pomocy społecznej – zaświadczenie wy-
dane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej; 

c) raciunki, faktury, inne dowody potwierdzające : 
fakt ponoszenia kosztów udziału w zajęciaci 

edukacyjnyci w sytuacji uRiegania się o stypen-
dium w formie określonej w § 6 pkt 1, 2, 4 Re-
gulaminu. 

4. Z udzielonego stypendium szkolnego w formie 
świadczenia pieniężnego osoRy uprawnione, którym 
je wypłacono, zoRowiązane są do rozliczenia się  
z faktu poniesienia kosztów na formy przewidziane 
w § 6, w terminie 1 miesiąca od daty poniesienia 
wydatków, poprzez przedłożenie raciunków, faktur 
luR innyci dokumentów potwierdzającyci ponie-
sienie kosztów. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostaje Rez 
rozpatrzenia, gdy: 
a) został złożony po ustalonym terminie, Rez sto-

sownego uzasadnienia; 
R) nie zawiera kompletu dokumentów, o któryci 

mowa w ust. 3, i mimo wezwania w terminie  
7 dni nie uzupełniono Rraków; 

c) wniosek luR załączniki, o któryci mowa  
w ust. 3, nie są prawidłowo wypełnione i mimo 
wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono Rra-
ków. 

§ 9 

1. Uczeń traci prawo do przyznanego stypendium  
w przypadku: 
– ustania przesłanek warunkującyci przyznanie 

świadczenia, w tym w szczególności zaprzesta-
nia ponoszenia kosztów udziału w zajęciaci 
edukacyjnyci; 

– wykorzystania stypendium niezgodnie z celem, 
na jaki zostało przyznane; 

– zaprzestania nauki. 
2. Wnioskujący o przyznanie stypendium jest zoRo-

wiązany do zgłaszania zmian danyci zawartyci we 
wniosku w terminie do 14 dni od daty ici wystą-
pienia. 

3. Należności z tytułu nienależnie poRranego stypen-
dium szkolnego podlegają ściągnięciu w tryRie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji. 

4. W przypadkaci szczególnyci, zwłaszcza jeżeli cio-
dzi o zwrot wydatków na udzielone stypendium 
szkolne w całości luR części stanowiłRy dla osoRy 
zoRowiązanej nadmierne oRciążenie luR też niwe-
czyłoRy skutki udzielonej pomocy, właściwy organ 
może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

R o z d z i a ł  5 

Tryb i sposób udzielenia zasiłku w zaleuności  
od zdarzenia losowego 

§ 10 

Zasiłek może Ryć przyznany uczniowi znajdującemu 
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powo-
du zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, 
takiego jak: 
a) ciężka i długotrwała cioroRa ucznia luR członka 

rodziny; 
R) śmierć jednego z rodziców (opiekunów) ucznia; 
c) powódź, pożar luR iuragan powodujące straty  

w mieniu należącym do rodziny ucznia; 
d) inne nagłe zdarzenie utrudniające prawidłowe funk-

cjonowanie rodziny ucznia i przeRieg nauki. 
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§ 11 

Zasiłek może Ryć przyznany w formie świadczenia 
pieniężnego na pokrycie wydatków związanyci z pro-
cesem edukacyjnym luR jako pomoc rzeczowa o cia-
rakterze edukacyjnym. 

§ 12 

1. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od stypendium 
w wysokości: 
a) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowyci 

wymienionyci w § 10 Regulaminu w kwocie 
stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mo-
wa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniaci rodzinnyci; 

R) w przypadku innyci zdarzeń losowyci w kwo-
cie nieprzekraczającej 80% kwoty ustalonej na 
podstawie zasad określonyci w pkt 1. 

2. Zasiłek może Ryć przyznany maksymalnie 2 razy  
w ciągu roku szkolnego. 

§ 13 

1. Zasiłek przyznaje się na wniosek rodziców luR peł-
noletniego ucznia po zasięgnięciu opinii Dyrektora. 

2. Wniosek o zasiłek według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do Regulaminu można składać  
w tryRie przewidzianym dla wniosków o stypen-
dium w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie 
zasiłku. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załą-
czyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń 
losowyci oraz trudną sytuację materialną rodziny 
ucznia, uzasadniające przyznanie prawa do zasiłku. 

R o z d z i a ł  6 

Postanowienia koocowe 

§ 14 

Pomoc materialna o ciarakterze socjalnym przyznana 
zgodnie z Regulaminem w formie świadczenia pienięż-

nego jest wypłacana przelewem na raciunek oszczęd-
nościowo-rozliczeniowy ucznia luR jego przedstawicie-
la ustawowego. 

§ 15 

W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy przed-
stawionym stanem faktycznym we wniosku o przy-
znanie prawa do stypendium luR zasiłku co do sytuacji 
dociodowej na osoRę w rodzinie ucznia a faktycznymi 
dociodami jego rodziny organ przyznający świadcze-
nie socjalne może zlecić Gminnemu Ośrodkowi Pomo-
cy Społecznej przeprowadzenie wywiadu środowisko-
wego w celu oceny sytuacji materialnej ucznia. 

§ 16 

Wykonanie uciwały powierza się Wójtowi Gminy Żó-
rawina. 

§ 17 

Traci moc oRowiązująca uciwała nr XII/77/2005  
z dnia 27 kwietnia 2005 r., zmieniona uciwałą  
nr XIV/96/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. 

§ 18 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD GMIND 

 
RYSZARD WĘGŁOWSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Yórawina z dnia 31 lipca 
2006 r. (poz. 3112) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Yórawina z dnia 31 lipca 
2006 r. (poz. 3112) 
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3113 

UCHWAŁA RADY GMINY YÓRAWINA 

z dnia 29 września 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/174/2006 Rady Gminy Yórawina z dnia 
31 lipca 2006 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
                                              Yórawina 

 Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); art 18 ust. 1 pkt 14a 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Żórawina uciwala, co następuje: 
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§ 1 

W uciwale nr XXVII/174/2006 Rady Gminy Żórawina 
z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Regulaminu udziela-
nia pomocy materialnej o ciarakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałyci na terenie Gminy Żórawina, 
dokonuje się następującyci zmian: 

1. zmienia się treść § 2 pkt 3 lit a w ten sposóR, iż 
otrzymuje on Rrzmienie: Zamieszkują na terenie 
Gminy Żórawina, 

2. uciyla się § 3, 
3. uciyla się § 4 pkt 2, 
4. uciyla się § 7, 
5. zmienia się treść § 8 pkt 1 w ten sposóR, iż 

otrzymuje on Rrzmienie: Warunkiem uRiegania się 
przez ucznia o przyznanie stypendium jest złoże-
nie wniosku o przyznanie stypendium zgodnie  
z art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572), 

6. uciyla się § 8 pkt 3 i 5, 
7. uciyla się § 9, 
8. uciyla się § 11, 
9. uciyla się § 12 pkt 2, 

10. uciyla się § 13 pkt 2. 

§ 2 

Wykonanie uciwały powierza się Wójtowi Gminy Żó-
rawina. 

§ 3 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZEWODNIZZCZD 
RCDD GMIND 

 
RYSZARD WĘGŁOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY MIKRINIA 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli, prowadzących zajęcia o róunym wymiarze 
godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róuny w po-
szczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Gminę Miękinia, zasad udzielania i rozmiaru zni-
uek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuoczych nauczycielom, którym powierzono stano-
wiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
                            z 26 stycznia 1982 r. Rarta Nauczyciela 

 Na podstawie art. 42 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Gminy Miękinia uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ilekroć w Uciwale jest mowa o: 
szkole – rozumie się przez to Szkoły Podstawowe, 
PuRliczne Gimnazja, PuRliczne Przedszkola, Zespół 
Szkół, 
nauczycielu – rozumie się przez to pracownika, które-
go dotyczą zapisy ustawy Karta Nauczyciela, 
oddziale – rozumie się przez to oddział szkolny, przed-
szkolny i oddział zerowy, 
dyrektorze – rozumie się nauczyciela, któremu powie-
rzono funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej, Gimna-
zjum, PuRlicznego Przedszkola, Zespołu Szkół, 
ustawie – rozumie się ustawę z 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela. 

§ 2 

Określa się następujące zasady rozliczania tygodnio-
wego oRowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczy-

cieli, prowadzącyci zajęcia o różnym wymiarze go-
dzin, w szkołaci prowadzonyci przez Gminę Miękinia: 
1) tygodniowy oRowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli zatrudnionyci w szkołaci realizującyci 
w ramaci stosunku pracy oRowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze zajęć 
określa się dzieląc łączną liczRę godzin zajęć reali-
zowanyci w tygodniu przez sumę odpowiednici 
części każdego wymiaru godzin, liczoną jak sumę 
części etatów, 

2) ustalony zgodnie z pkt. 1 wymiar zaokrąglamy do 
pełnyci godzin w ten sposóR, że czas zajęć do 0,5 
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy 
się za pełną godzinę, 

3) godziny zajęć przydzielone nauczycielowi powyżej 
tygodniowego oRowiązkowego wymiaru zajęć oRli-
czonego według, zasad określonyci w pkt 1, są 
godzinami ponadwymiarowymi. 
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§ 3 

Określa się następujące zasady rozliczania tygodnio-
wego oRowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczy-
cieli, dla któryci ustalony plan zajęć jest różny w po-
szczególnyci okresaci roku szkolnego w szkołaci: 
1) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin 

zajęć, któryci plan zajęć, wynikający z planów na-
uczania w danym okresie roku szkolnego nie wy-
czerpuje oRowiązującego tego nauczyciela wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznyci, wyciowawczyci  
i opiekuńczyci luR przekracza ten wymiar, zoRo-
wiązani są do realizowania w innyci okresaci 
trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodnio-
wej liczRy godzin zajęć, zwiększonego luR zmniej-
szonego, aRy średni wymiar zajęć nauczyciela w 
ciągu całego roku szkolnego odpowiadał oRowiąz-
kowemu wymiarowi godzin zajęć określonyci w 
art. 42 ust. 3 ustawy; 

2) ustalony dla nauczyciela, na zasadaci określonyci 
w pkt. 1; wymiar godzin zajęć, różny w poszcze-
gólnyci okresaci roku szkolnego, nie może prze-
kraczać z tego tytułu 1,5 tygodniowego oRowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć; 

3) plan zajęć ustalony według zasad, o któryci mowa 
w pkt 1, powinien Ryć określony dla każdego na-
uczyciela w planie organizacyjnym na dany rok 
szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości 
przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

4) dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na 
dany rok szkolny przydzielono liczRę godzin zajęć 
przekraczającą tygodniowy oRowiązkowy wymiar 
zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny 
zajęć realizowane ponad tygodniowy oRowiązkowy 
wymiar zajęć określony według zasad ustalonyci  
w pkt 1; 

5) w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku 
pracy przed upływem roku szkolnego, na który zo-
stał ustalony zróżnicowany plan zajęć, rozliczenie  
z przydzielonyci w planie organizacyjnym godzin 
zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy,  
z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, Rez 
względu na wymiar zrealizowanyci zajęć, przysłu-
guje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia za-
sadniczego za oRowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy,  
a także za przepracowane w tym czasie godziny 
ponadwymiarowe. 

§ 4 

Określą się następujące zasady udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego oRowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznyci, wyciowawczyci i opiekuńczyci 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierow-
nicze:  
1) wymiar godzin zajęć dydaktycznyci, wyciowaw-

czyci i opiekuńczyci wynosi: 
 

Lp. Stanowisko 
Wymiar 
godzin 

1. Dyrektor szkoły do 6 oddziałów 6 
2. Dyrektor szkoły od 7 do 1n oddziałów n 
3. Dyrektor zespołu szkół 0 
4. Wicedyrektor do 1n oddziałów 9 
n. Wicedyrektor w zespole 6 
6. Dyrektor przedszkola 4 
 
2) wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt 1 odnosi się 

również do nauczycieli zajmującyci stanowiska kie-
rownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powie-
rzono te stanowiska, z tym że oRowiązuje on tyci 
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 
zastępstwo. 

§ 5 

Określa się następujący oRowiązkowy wymiar godzin 
zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionyci  
w art. 42 ust. 3 ustawy: 
1) pedagog szkolny – 30 godzin zegarowyci tygo-

dniowo; 
2) psyciolog – 30 godzin zegarowyci tygodniowo. 

§ 6 

Wykonanie uciwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-
kinia. 

§ 7 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD GMIND 

 
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ
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3115 

UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 14 września 2006 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uuytko-
wania  wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości 
                         stanowiących własność Gminy Złotoryja 

 Na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucio-
mości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruciomościami (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Rada Gminy Złotoryja 
uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielanie Ronifikaty od ustalonej 
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruciomości w przypadku 
nieruciomości zaRudowanyci na cele mieszkaniowe 
luR przeznaczonyci pod zaRudowę mieszkaniową, oraz 
nieruciomości rolnyci, pod warunkiem jej jednorazo-
wej zapłaty, w wysokości: 
1) 70% – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 10 lat  

i krócej, 
2) 80% – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej 

niż 10 lat i krócej niż 20 lat, 
3) 90% – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat  

i dłużej. 

§ 2 

Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji oraz 
wpis do księgi wieczystej w całości ponosi osoRa, 

która wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
ciomości.  

§ 3 

Wykonanie uciwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD GMIND 

 
JÓZEF PAWLUS
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UCHWAŁA RADY GMINY W RONDRATOWICACH 

z dnia 21 września 2006 r. 

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

zabytków 

 Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ocironie zaRyt-
ków i opiece nad zaRytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami), 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Kondratowicaci uciwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

1. Z Rudżetu Gminy Kondratowice mogą Ryć udzie-
lane dotacje podmiotom niezaliczanym do sekto-
ra finansów puRlicznyci i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku, posiadającym tytuł prawny do 
zaRytku: 

1) usytuowanego na terenie Gminy Kondratowice, 
2) wpisanego do rejestru zaRytków,  

3) posiadającego istotne znaczenie iistoryczne, ar-
tystyczne luR naukowe dla Gminy Kondratowi-
ce, 

4) ogólnodostępnego dla mieszkańców i turystów.  
2. Dotacje mogą Ryć udzielane na prace, które zosta-

ną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma 
Ryć udzielona. 

3. Dotacje mogą Ryć udzielane na nakłady konieczne 
na roRoty Rudowlane, prace konserwatorskie  
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i restauratorskie przy zaRytku określone w art. 77 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ocironie za-
Rytków i opiece nad zaRytkami. 

§ 2 

1. Dotacja może Ryć udzielona, z zastrzeżeniem ust. 2 
w wysokości do 50% nakładów koniecznyci na 
wykonanie prac przy zaRytku, o którym mowa  
w § 1 ust. 1. 

2. neżeli zaRytek, o którym mowa w § 1 ust. 1, po-
siada wyjątkową wartość iistoryczną, artystyczną 
luR kulturową luR wymaga niezwłocznego podjęcia 
prac konserwatorskici, restauratorskici luR roRót 
Rudowlanyci, dotacja może Ryć udzielona do wy-
sokości 100% nakładów koniecznyci na wykona-
nie tyci prac luR roRót. 

3. neżeli podmiot na prace luR roRoty Rudowlane przy 
zaRytku otrzymuje również inne środki puRliczne, 
kwota dotacji przyznanej z Rudżetu Gminy Kondra-
towice wraz z kwotami przyznanyci na ten cel in-
nyci środków puRlicznyci nie może przekroczyć 
100% nakładów koniecznyci na wykonanie tyci 
prac luR roRót. 

§ 3 

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożo-
nego wniosku o udzielenie dotacji wraz z nastę-
pującymi załącznikami: 

1) decyzja o wpisie do rejestru zaRytków, 
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnio-

skodawcy do zaRytku, 
3) pozwolenie właściwego organu ocirony zaRyt-

ków zezwalające na przeprowadzenie prac luR 
roRót przy zaRytku, 

4) iarmonogram i kosztorys przewidzianyci prac 
luR roRót ze wskazaniem źródeł ici finansowa-
nia, 

5) informacja o wnioskaci o udzielenie dotacji na 
prace oRjęte wnioskiem, skierowanyci do in-
nyci organów, 

6) wykaz prac luR roRót wykonanyci w okresie 
poprzedzającym dzień złożenia wniosku. 

2. Wniosek składa się osoRno na każdy zaRytek, na 
który ma Ryć udzielona dotacja. 

3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta 
Gminy Kondratowice. 

4. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu. 
5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącz-

nik nr 1 do niniejszej uciwały. 

§ 4 

1. Dotacje przyznaje Rada Gminy w Kondratowicaci 
w uciwale Rudżetowej na wniosek Wójta Gminy. 

2. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finan-
sowanyci z dotacji określa załącznik do uciwały 
Rudżetowej, który podlega opuRlikowaniu w Biule-
tynie Informacji PuRlicznej oraz na taRlicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Kondratowice. 

3. Informację o sposoRie wykorzystania przyznanyci 
dotacji przedstawia się w sprawozdaniu rocznym  
z wykonania Rudżetu Gminy Kondratowice. 

4. Dotacje na rok 2006 przyznane zostaną w terminie 
do dnia 30 listopada 2006 roku w formie zmiany 
do uciwały Rudżetowej. 

§ 5 

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy Gminą Kondratowice a wnio-
skodawcą, któremu została przyznana dotacja. 
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okre-

ślać w szczególności: 
1) opis prac luR roRót i termin ici wykonania, 
2) kwotę dotacji i tryR jej przekazania, 
3) sposóR i termin rozliczenia udzielonej dotacji 

oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty do-
tacji luR jej części, 

4) zoRowiązanie się podmiotu do wydatkowania 
środków z dotacji z zaciowaniem przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień puRlicznyci. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż rok 
Rudżetowy. 

4. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzy-
skanyci na podstawie umowy na inne cele niż 
określone w umowie. 

5. Prawa i oRowiązki stron nie mogą Ryć przenoszone 
na osoRy trzecie. 

6. W uzasadnionyci przypadkaci dopuszcza się, za 
zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku za-
kresu rzeczowego oraz warunków realizacji zada-
nia, w formie aneksu do umowy. 

§ 6 

1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odRiór 
prac luR roRót Rudowlanyci, którego dokonują 
osoRy upoważnione przez Wójta Gminy Kondrato-
wice. 

2. Podmiot otrzymujący dotację składa Wójtowi Gmi-
ny Kondratowice sprawozdanie z wykonania prac 
luR roRót w terminaci określonyci w umowie. 

3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do ni-
niejszej uciwały. 

§ 7 

Wykonanie uciwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ 8 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD GMIND 

 
BRONISŁAW KORYŚ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
w Rodratowicach z dnia 21 września 
2006 r. (poz. 3116) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
w Rodratowicach z dnia 21 września 
2006 r. (poz. 3116) 
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3117 

UCHWAŁA RADY GMINY W UDANINIE  

z dnia 21 września 2006 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
                               wpisanym do rejestru zabytków 

 Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ocironie 
zaRytków i opiece nad zaRytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póź. zm.) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Gminy w Udaninie uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się: 
1) warunki uRiegania się o dotację na sfinansowa-

nie prac konserwatorskici, restauratorskici i ro-
Rót Rudowlanyci przy zaRytku wpisanym do re-
jestru zaRytków, 

2) rodzaj danyci i informacji, które należy zawrzeć 
we wniosku o dotację, 

3) tryR postępowania z wnioskiem o udzielenie do-
tacji, 

4) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa 
o udzielenie dotacji, 

5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczania  
i zwrotu dotacji do Rudżetu Gminy  Udanin, 

6) sposóR ewidencjonowania i upowszeciniania in-
formacji o udzielonyci dotacjaci. 

2. Znaczenie użytyci w uciwale pojęć dotyczącyci 
zaRytków luR czynności z nimi związanyci określa-
ją przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ocironie zaRytków i opiece nad zaRytkami  
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozpo-
rządzeń wydanyci na podstawie ustawy.  

3. Ilekroć w uciwale jest mowa o: 
1) pracaci luR roRotaci Rudowlanyci przy zaRytku 

– należy przez to rozumieć prace konserwator-
skie, restauratorskie luR roRoty Rudowlane przy 
zaRytku wpisanym do rejestru zaRytków, 

2) Reneficjencie – należy przez to rozumieć pod-
miot, któremu na zasadaci określonyci niniejszą 
uciwałą na prace luR roRoty Rudowlane przy 
zaRytku przyznano dotację z Rudżetu Gminy 
Udanin, 

3) środkaci puRlicznyci – należy przez to rozumieć 
puRliczne środki finansowe określone przepisami 
o finansaci puRlicznyci.  

§ 2 

1. Z Rudżetu Gminy Udanin mogą Ryć udzielone dota-
cje celowe na sfinansowanie prac luR roRót Rudow-
lanyci przy zaRytku, jeżeli zaRytek ten łącznie speł-
nia następujące kryteria:  
1) znajduje się na stałe na oRszarze gminy Udanin, 
2) jest w złym stanie tecinicznym, 
3) posiada istotne znaczenie iistoryczne, arty-

styczne luR kulturowe dla mieszkańców Gminy 
Udanin. 

2. Dotacja na prace luR roRoty Rudowlane przy zaRyt-
ku może finansować nakłady oRejmujące:  

1) sporządzenie ekspertyz tecinicznyci i konser-
watorskici, 

2) przeprowadzenie Radań konserwatorskici, ar-
ciitektonicznyci luR arcieologicznyci, 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
4) opracowanie programu prac konserwatorskici  

i restauratorskici, 
5) wykonanie projektu Rudowlanego zgodnie  

z przepisami Prawa Rudowlanego, 
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji 

wnętrz, 
7) zaRezpieczenie, zaciowanie i utrwalenie suR-

stancji zaRytku, 
8) staRilizację konstrukcyjną części składowyci 

zaRytku luR ici odtworzenie w zakresie nie-
zRędnym dla zaciowania tego zaRytku, 

9) odnowienie luR uzupełnienie tynków i okładzin 
arciitektonicznyci alRo ici całkowite odtwo-
rzenie, z uwzględnierniem ciarakterystycznej 
dla tego zaRytku kolorystyki, 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zaRyt-
ku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% 
oryginalnej suRstancji tej przynależności, 

11) odnowienie luR całkowite odtworzenie okien, 
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznyci 
odrzwi i drzwi, więźRy daciowej, pokrycia da-
ciowego, rynien i rur spustowyci, 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zaRyt-
kaci drewnianyci luR w zaRytkaci, które po-
siadają oryginalne, wykonane z drewna części 
składowe i przynależności, 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
14) uzupełnienie narysów ziemnyci dzieł arciitek-

tury oRronnej oraz zaRytków arcieologicznyci 
nieruciomyci o własnyci formaci krajoRra-
zowyci, 

15) działania zmierzające do wyeksponowania ist-
niejącyci oryginalnyci elementów zaRytkowe-
go układu parku luR ogrodu, 

16) zakup materiałów konserwatorskici i Rudow-
lanyci, niezRędnyci do wykonania prac i roRót 
Rudowlanyci przy zaRytku wpisanym do reje-
stru, o którym mowa w pkt 7–15, 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej 
oraz przeciwpożarowej i odgromowej.  

§ 3 

1. O dotację może uRiegać się każdy podmiot Rędący 
właścicielem luR posiadaczem zaRytku, a także 
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podmiot, który do tego zaRytku posiada tytuł 
prawny wynikający z użytkowania wieczystego, 
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarzą-
du alRo stosunku zoRowiązaniowego z uwzględnie-
niem zapisu § 2 ust. 1.  

2. Dotacja może Ryć udzielona na sfinansowanie prac 
luR roRót Rudowlanyci przy zaRytku, które wnio-
skodawca zamierza wykonać w roku złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji alRo w roku złożenia 
wniosku i w roku następnym. 

3. Na zasadaci określonyci w niniejszej uciwale 
wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kil-
koma wnioskami o dotacje do prac luR roRót Ru-
dowlanyci przy więcej niż jednym zaRytku.  

§ 4 

1. Dotacja z Rudżetu Gminy Udanin na wykonanie 
prac luR roRót Rudowlanyci przy jednym i tym sa-
mym zaRytku nie może przekroczyć 30% ogółu na-
kładów na te prace luR roRoty.  

2. neżeli zaRytek posiada wyjątkową wartość iisto-
ryczną, artystyczną luR naukową alRo wymaga 
przeprowadzenia złożonyci pod względem  tecino-
logicznym prac konserwatorskici, restauratorskici 
luR roRót Rudowlanyci  alRo gdy sytuacja wymaga 
niezwłocznego podjęcia prac luR roRót Rudowla-
nyci przy zaRytku – dotacja może Ryć udzielona w 
wysokości do 100% nakładów koniecznyci na wy-
konanie tyci prac luR roRót Rudowlanyci. 

3. W przypadku gdy Reneficjent na prace luR roRoty 
Rudowlane przy zaRytku otrzymuje również inne 
środki puRliczne, kwota dotacji przyznanej z Rudże-
tu Gminy Udanin wraz z kwotami przyznanyci na 
ten cel środków puRlicznyci nie może przekraczać 
100% nakładów koniecznyci na wykonanie tyci 
prac luR roRót.  

§ 5 

1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać: 
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnio-

skodawcy luR nazwę, adres i siedziRę wnio-
skodawcy Rędącego jednostką organizacyjną, 

2) dane oRiektu uwidocznione w rejestrze zaRyt-
ków, 

3) fotograficzną dokumentację zaRytku, 
4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnio-

skodawcy do władania zaRytkiem, 
5) decyzję właściwego organu ocirony zaRytków 

zezwalającą na przeprowadzenie prac Rudow-
lanyci przy zaRytku oraz projekt i pozwolenie 
na Rudowę, gdy wniosek dotyczy prac luR ro-
Rót Rudowlanyci przy zaRytku nieruciomym 
luR program prac, gdy wniosek dotyczy prac 
przy zaRytku ruciomym, 

6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany 
termin jej przekazania,  

7) zakres prac luR roRót Rudowlanyci, które mają 
Ryć oRjęte dotacją, 

8) termin zakończenia prac oRjętyci wnioskiem, 
9) iarmonogram i kosztorys przewidywanyci 

prac luR roRót Rudowlanyci ze wskazaniem 
źródeł ici finansowania, 

10) informację o środkaci puRlicznyci przyzna-
nyci z innyci źródeł na te same prace luR ro-
Roty Rudowlane przy zaRytku oraz informację  

o wystąpieniu o takie środki złożonym do in-
nyci podmiotów, 

11) wykaz prac luR roRót Rudowlanyci wykona-
nyci przy danym zaRytku w okresie 3 lat po-
przedzającyci dzień złożenia wniosku z poda-
niem łącznej wartości nakładów, w tym wyso-
kości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze 
środków puRlicznyci, 

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi 
załącznik do niniejszej uciwały.  

3. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsięRior-
cą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć 
informację o pomocy puRlicznej otrzymanej przed 
dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie  
i według zasad określonyci w art. 37 ustawy  
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  
w sprawaci dotyczącyci pomocy puRlicznej  
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

4. Udzielenie dotacji na prace luR roRoty Rudowlane 
podmiotu z ust. 3 dokonywane jest zgodnie z prze-
pisami niniejszej uciwały wraz z dociowaniem za-
sad określonyci w przepisaci prawa regulującyci 
udzielanie pomocy puRlicznej dla przedsięRiorców.  

§ 6 

1. Wnioski o dotację kierowane są do Wójta Gminy 
Udanin.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wnioski o dotację należy 
składać do dnia 30 września roku poprzedzającego 
dany rok Rudżetowy. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastoso-
wania w przypadku uRiegania się  o dotację na pra-
ce interwencyjne wynikające z zagrożenia zaRytku. 

4. Wnioski o przyznanie dotacji po ici przekazaniu 
Wójtowi przedstawiane są do zaopiniowania komisji 
Rady Gminy Udanin właściwej do spraw kultury 
oraz komisji Rady właściwej do spraw Rudżetu.  

§ 7 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przy ustalaniu wysokości 
przyznawanyci dotacji Rada Gminy w Udaninie 
uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w Ru-
dżecie Gminy Udanin.  

2. Przyznając dotację można postanowić, że część 
kwoty dotacji, nie więcej niż 50%, zostanie przeka-
zana Reneficjentowi ze środków Rudżetu roku na-
stępnego.  

§ 8 

Na podstawie Rudżetu Gminy oraz danyci z wniosku  
o dotację, Wójt Gminy Udanin z Reneficjentem podpi-
suje umowę określającą w szczególności:  
1) opis prac luR roRót Rudowlanyci przy zaRytku  

i termin ici wykonania, 
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w 

postanowieniaci umowy mogą zostać uzależnione 
od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac luR 
roRót Rudowlanyci i rozliczenia tyci wydatków,  

3) zoRowiązanie się Reneficjenta do przekazywania 
informacji o wysokości środków puRlicznyci na 
prace luR roRoty przy zaRytku otrzymanyci z in-
nyci źródeł, 

4) zoRowiązanie się Reneficjenta do stosowania takici 
zasad oRiegu i opisywania dokumentów finanso-
wyci, aRy oryginały dokumentów świadczącyci  
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o dokonaniu wydatków sfinansowanyci w całości 
luR w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone Ryły 
w sposóR trwały w klauzulę potwierdzającą ten 
fakt, 

5) zoRowiązanie się Reneficjenta do poddania się kon-
troli przeprowadzonej przez Gminę Udanin w zakre-
sie przeznaczenia dotacji i wykonania prac luR roRót 
Rudowlanyci, 

6) sposóR i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji, 
7) warunki, sposóR i termin zwrotu niewykorzystanej 

dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgod-
nie z przeznaczeniem, 

8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej 
skarRowej Reneficjenta i odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów puRlicznyci przy wy-
datkowaniu środków z otrzymanej dotacji, 

9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania 
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem – na mocy  
art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansaci puRlicznyci – Reneficjent traci prawo 
otrzymania dotacji przez kolejne lata, licząc od dnia 
stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie  
z przeznaczeniem.  

§ 9 

1. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, przepro-
wadzana jest przez osoRy upoważnione przez Wój-
ta Gminy Udanin i polega na:  
1) sprawdzaniu rzeczywistego przeRiegu realizacji 

celów zakładanyci w zakresie dotowanego za-
dania pod kątem zgodności z przepisami prawa  
i zawartą umową (kontrola formalnomerytorycz-
na), 

2) sprawdzaniu dokumentów związanyci z realiza-
cja dotowanego zadania (w szczególności znaj-
dującyci się w siedziRie podmiotu oryginałów 
dokumentów finansowyci) pod kątem ici zgod-
ności z przepisami prawa, umową i zasadami ra-
ciunkowości (kontrola formalnoraciunkowa). 

2. Kontrolę można przeprowadzić do czasu rozliczenia 
dotacjji. 

§ 10 

1. Przed rozliczeniem całości dotacji luR jej części do-
konywany jest komisyjny odRiór wykonywanyci 
prac luR roRót Rudowlanyci, którego dokonają 
osoRy upoważnione przez Wójta Gminy Udanin. 

2. W celu rozliczenia dotacji Reneficjent w sposóR i w 
terminaci określonyci w umowie składa sprawoz-
dania z wykonania prac luR roRót Rudowlanyci 
Wójtowi Gminy Udanin za pośrednictwem Kierow-
nika Referatu ds. Kultury Urzędu Gminy Udanin.  

3. Sprawozdanie z ust. 2 określa:  
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdaw-

czym, w tym nakłady pokryte z innyci środków 
puRlicznyci,  

2) zestawienie raciunków dołączanyci do spra-
wozdania w celu rozliczenia dotacji – ze wska-
zaniem numeru księgowego, numeru pozycji 
kosztorysu, daty wystawienia raciunku, nazwy 
wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem 

wysokości środków z dotacji finansującyci dany 
raciunek.  

4. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgod-
ności dołączonyci danyci ze stanem faktycznym 
wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233  
Kodeksu karnego. 

5. Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwa-
nie Wójta Gminy uzupełnić Rrakujące dokumenty  
i udzielić wyczerpującyci informacji.  

§ 11 

W przypadku częściowego luR całkowitego niewyko-
nania dotowanego zadania z przyczyn leżącyci po 
stronie Reneficjenta, niewykorzystana część przekaza-
nyci środków dotacji podlega zwrotowi do Rudżetu 
Gminy Udanin na zasadaci określonyci w umowie.  

§ 12 

1. Wójt prowadzi zestawienie danyci o udzielonyci 
dotacjaci oraz informuje inne organy uprawnione 
do udzielania dotacji na prace luR roRoty Rudowlane 
przy zaRytkaci o dotacjaci przyznanyci przez Ra-
dę Gminy Udanin. 

2. Zestawienie danyci z ust.1 dla każdej udzielonej 
dotacji winno zawierać: 
1) wskazanie zaRytku, z uwzględnieniem miejsca 

jego położenia luR przeciowywania, 
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 

osoRy alRo nazwę, siedziRę i adres jednostki or-
ganizacyjnej, której przyznano dotację, 

3) kserokopię uciwały o przyznaniu dotacji z § 7, 
4) kserokopię umowy o dotację, 
5) informacje o wysokości środków przekazanyci 

Reneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty 
wypłaconej dotacji,  

6) informacje przekazane Gminie Udanin przez inne 
organy zoRowiązane do udzielania informacji  
o dotacjaci na prace luR roRoty Rudowlane przy 
danym zaRytku,  

7) adnotacje o podaniu informacji z ust.3 do pu-
Rlicznej wiadomości oraz o okresie wywieszenia 
takiej informacji na taRlicy ogłoszeń.  

3. Wójt niezwłocznie ogłasza na taRlicaci ogłoszeń 
Urzędu Gminy Udanin uciwałę o przyznaniu dotacji 
z § 7. Uciwałę wywiesza na okres 1 miesiąca.  

§ 13 

Wykonanie uciwały powierza się Wójtowi Gminy 
Udanin. 

§ 14. 

Uciwała wciodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RCDD GMIND 

 
JAN WINIARZ
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Załącznik do uchwały Rady Gminy  
w Udaninie z dnia 21 września 2006 r. 
(poz. 3117) 
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3118 

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 22 września 2006 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla  
przedsiębiorców w zakresie zwolnieo w podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 8; art. 40 ust. 1; art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkaci i opłataci lokalnyci1  (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) 
oraz art. 2 pkt 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postę-
powaniu w sprawaci dotyczącyci pomocy puRlicznej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy nerzmanowa uciwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruciomości nowo 
wyRudowane, nowo naRyte Rudowle, Rudynki luR 
ici części oraz związane z nimi grunty zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej przez 
przedsięRiorców, którzy po wejściu w życie niniej-
szej uciwały utworzą nowe stanowiska pracy w 
działalności: 
1) wytwórczej, 
2) usługowej, 
3) Rudowlanej, 
4) iandlowej. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruciomości odRu-
dowane, rozRudowane nadRudowane, Rudowle, 

Rudynki luR ici części zajęte na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej przez przedsięRiorców, któ-
rzy po wejściu w życie niniejszej uciwały utworzą 
nowe stanowiska pracy w działalności: 
1) wytwórczej, 
2) usługowej, 
3) Rudowlanej, 
4) iandlowej. 

3. Zwolnienie przewidziane niniejszą uciwałą ma za-
stosowanie do nieruciomości zajętyci wyłącznie 
na prowadzenie działalności wytwórczej, usługo-
wej, Rudowlanej luR iandlowej przez podatników 
podatku od nieruciomości. 

4. Użyte w uciwale pojęcia „przedsięRiorcy”  
i „działalność wytwórcza, usługowa, Rudowlana 
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iandlowa” oznaczają przedsięRiorców i działal-
ność wytwórczą, usługową, Rudowlaną, iandlo-
wą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swoRodzie działalności gospodarczej. 

5. Przez nowo wyRudowane Rudowle, Rudynki luR 
ici części rozumie się oRiekty, któryci Rudowa 
została zakończona w roku 2006 i w lataci na-
stępnyci. 

6. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje na 
okres: 
– 1 rok dla podmiotów tworzącyci luR zwiększa-

jącyci zatrudnienie od 3 do 5 osóR, 
– 2 lata dla podmiotów tworzącyci luR zwięk-

szającyci zatrudnienie od 6 do 10 osóR, 
– 3 lata dla podmiotów tworzącyci luR zwięk-

szającyci zatrudnienie od 11 do 20 osóR, 
– 4 lata dla podmiotów tworzącyci luR zwięk-

szającyci zatrudnienie od 21 do 40 osóR, 
– 5 lat dla podmiotów tworzącyci luR zwiększa-

jącyci zatrudnienie od 41 do 80 osóR, 
– 6 lat dla podmiotów tworzącyci luR zwiększa-

jącyci zatrudnienie od 81 do 160 osóR, 
– 7 lat dla podmiotów tworzącyci luR zwiększa-

jącyci zatrudnienie od 161 do 320 osóR, 
– 8 lat dla podmiotów tworzącyci luR zwiększa-

jącyci zatrudnienie powyżej 320 osóR. 
7. Warunek utworzenia nowyci miejsc pracy uważa 

się za spełniony, jeżeli działania o któryci mowa 
w ust. 1 i 2 spowodowały wzrost zatrudnienia  
w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia  
w okresie 12 miesięcy przed ici dokonaniem, 
przy czym uwzględnia się tylko nowo zatrudnio-
nyci pracowników zamieszkałyci na terenie gmi-
ny nerzmanowa i zatrudnionyci na umowę o pra-
cę w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

8. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwięk-
szony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany 
przez cały okres zwolnienia. 

9. Nie uważa się za tworzenie nowyci miejsc pracy 
przedsięRiorców powstałyci w wyniku prze-
kształcenia, zmiany nazwy luR właściciela. 

10. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 2, nie 
dotyczy Rudowli, Rudynków luR ici części, które 
stanowiły podstawę opodatkowania podatkiem od 
nieruciomości przed wejściem w życie niniejszej 
uciwały. 

11. W przypadku odRudowy, rozRudowy, nadRudowy 
Rudowli, Rudynków luR ici części zwolnienie 
oRejmuje tylko część odRudowaną, rozRudowaną, 
nadRudowaną. 

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie sto-
suje się do pomocy przyznanej przedsięRiorcom 
prowadzącym działalność związaną z produkcją, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do oRrotu pro-
duktów wymienionyci w załączniku nr 1 do Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską  
(Dz. Urz. WE 325 z 24 grudnia 2002r.). 

§ 2 

1. Kwota zwolnienia dla jednego przedsięRiorcy z tytu-
łu podatku od nieruciomości nie może przekroczyć 
100 tys. EURO łącznie z inną pomocą de minimis 
uzyskaną przez przedsięRiorcę z różnyci źródeł w 
różnyci formaci w okresie 3 kolejnyci lat poprze-

dzającyci dzień wystąpienia z wnioskiem o udzie-
lenie pomocy. 

2. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia,o którym  
mowa w § 1, jest przedłożenie przez przedsięRiorcę 
w terminie do 15 stycznia każdego roku luR w ter-
minie 14 dni od dnia naRycia nieruciomości nastę-
pującyci dokumentów: 
1) dokumentów potwierdzającyci spełnienie wa-

runków uprawniającyci do oRjęcia zwolnieniem: 
a) stanu zatrudnienia na dzień oRjęcia pomocą, 

w tym utworzonyci nowyci miejsc pracy, 
R) średniego stanu zatrudnienia w okresie  

12 miesięcy przed zakończeniem Rudowy, 
c) zawiadomienia o zakończeniu Rudowy wraz  

z pozwoleniem na użytkowanie. 
2) oświadczenia o otrzymanej pomocy puRlicznej 

oraz wszystkici zaświadczeń o pomocy de mi-
nimis, jakie przedsięRiorca otrzymał w ciągu  
3 ostatnici lat poprzedzającyci dzień wystąpie-
nia z wnioskiem o udzielenie pomocy. 

§ 3 

1. W przypadku utraty warunków uprawniającyci do 
zwolnienia, przedsięRiorca jest zoRowiązany powia-
domić pisemnie Wójta Gminy nerzmanowa w ter-
minie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności po-
wodującyci utratę prawa do zwolnienia. 

2. PrzedsięRiorca, o którym mowa w ust. 1, traci 
prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, 
następującego po miesiącu w którym wystąpiły 
okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnie-
nia. 

3. PrzedsięRiorca, który nie dopełnił oRowiązku okre-
ślonego w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od po-
czątku roku podatkowego, w którym wystąpiły 
okoliczności powodujące utratę tego prawa. 

4. PrzedsięRiorca, który wprowadził w Rłąd Wójta 
Gminy co do spełnienia warunków uprawniającyci 
do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia 
za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

§ 4 

1. Zwolnienie od podatku od nieruciomości przewi-
dziane niniejszą uciwałą nie narusza postanowień 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawaci dotyczącyci pomocy puRlicznej. 

2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uciwały 
jest pomocą de minimis, której udzielenie następuje 
zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządze-
niu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 
2001r. w sprawie zastosowania art. 84 i 88 Trak-
tatu WE w odniesieniu do pomocy w ramaci zasa-
dy de minimis. 

§ 5 

1. Uciwały nie stosuje się do przedsięRiorców posia-
dającyci zaległe zoRowiązania woRec Rudżetu 
Gminy nerzmanowa w dniu złożenia wniosku. 

2. Uciwała ma zastosowanie do przedsięRiorców, 
któryci inwestycje zakończono po dniu 1 stycznia 
2006 r. 

3. PrzedsięRiorca realizujący inwestycje po dniu wej-
ścia w życie niniejszej uciwały zoRowiązany jest 
powiadomić pisemnie Wójta Gminy o fakcie rozpo-
częcia realizacji nowej inwestycji, planowanym 
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terminie jej zakończenia oraz przewidywanym 
wzroście ilości nowyci stałyci, pełnoetatowyci 
miejsc pracy w terminie 14 dni od rozpoczęcia re-
alizacji inwestycji. 

4. Ust. 3 nie ma zastosowania do inwestycji rozpo-
czętyci, a niezakończonyci przed dniem wejścia  
w życie niniejszej uciwały. 

§ 6 

1. Uciwały nie stosuje się do: 
1) pomocy udzielanej w odniesieniu do działalności 

związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest Rezpo-
średnio związana z ilością eksportowanyci pro-
duktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci 
dystryRucyjnej luR innymi wydatkami Rieżącymi 
związanymi z prowadzeniem działalności ekspor-
towej, 

2) pomocy  uwarunkowanej użyciem  towarów 
produkcji krajowej  przed towarami przywożo-
nymi. 

§ 7 

Pomoc udzielana jest w formie decyzji organu podat-
kowego wydanej na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.). 

§ 8 

Wykonanie uciwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9 

Uciwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wciodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 

PRZEWODNIZZCZD RCDD 
 

JERZY WOLSKI
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