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4055 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o ad-
ministracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 
z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się 
używania: 
1) materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewi-

dzianych do wytwarzania efektów świetlnych, 
dźwiękowych, cieplnych, gazu, dymu lub kombina-
cji tych efektów, 

2) wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów 
pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania 
efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych, 
w miejscach publicznych i w innych miejscach, je-
żeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia 
oraz środowiska. 

§ 2 

Osoby naruszające zakaz opisany w § 1 podlegają 
karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach 
określonych w przepisach prawa o wykroczeniach. 

§ 3 

Przepis § 1 nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych 
w pkt 1–2 przedmiotów następuje na zasadach i wa-
runkach wynikających z wymogów ustawy z dnia  
22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez maso-
wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909). 

§ 4 

Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  
w środkach masowego przekazu i obowiązuje do dnia 
11 lutego 2007 r. 
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ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniaprcych do Rady Miepskiep  
w Dusznikach Zdropu 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055, Nr 167, 
poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 34, poz. 242, poz. 146 poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) zarzą-
dza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miej-
skiej w Dusznikach Zdroju w okręgu wyborczym  
nr 2, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 
Grzegorza Oredzińskiego, stwierdzonym uchwałą tej 
Rady nr KK/5/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.  

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

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się 
na niedzielę 25 lutego 2007 r. 

§ 3 

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

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do 
zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.  
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Załrcznik do zarzrdzenia Wopewody 
Dolnoślrskiego z dnia 8 grudnia 
2006 r. (poz. 4056) 

 
 
 

KALENDARZ WY ORCZY 
dla wyborów uzupełniaprcych do Rady Miepskiep w Dusznikach Zdropu 

 

 

Termin wykonania czynności wy-
borczej 

Treść czynności 

1 2 

do 27 grudnia 2006 r. 
• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia 

Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i 
liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

 do 6 stycznia 2007 r. 

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o 
okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybiera-
nych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Somisji Wyborczej w 
Dusznikach Zdroju 

• zawiadomienie Somisarza Wyborczego w Wałbrzychu o utworzeniu komi-
tetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego 

do 11 stycznia 2007 r. 
• powołanie przez  Somisarza Wyborczego w Wałbrzychu  Miejskiej Somisji 

Wyborczej w Dusznikach Zdroju 
do 26 stycznia 2007 r. 
do godz. 2400 

• zgłaszanie Miejskiej Somisji Wyborczej w Dusznikach Zdroju list kandyda-
tów na radnego  
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                                  cd. tabeli 
1 2 

do 4 lutego 2007 r. 

• powołanie przez Miejską Somisję Wyborczą w Dusznikach Zdroju Obwo-
dowej Somisji Wyborczej Nr 1 w Dusznikach Zdroju 

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o 
numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie ob-
wodowej komisji wyborczej 

do 10 lutego 2007 r. 

• rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Somisji Wyborczej w Duszni-
kach Zdroju o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawiera-
jącego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list 
wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list 

do 11 lutego 2007 r. • sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju spisu wyborców  
23 lutego 2007 r.  
o godz. 24.00 

• zakończenie kampanii wyborczej 

24 lutego 2007 r. 
• przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wy-

borców  
25 lutego 2007 r. 
godz. 600–2000 

• głosowanie 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

zmieniaprca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom  
zamieszkałym na terenie miasta Jawora pomocy materialnep  

o charakterze socpalnym 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej w Jaworze nr OKX/292/05  
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania uczniom zamieszkałym na terenie miasta 
Jawor pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
zmienionej uchwałami: nr OKX/292/05 z dnia 30 listo-
pada 2005 r. i nr OXVKKK/349/06 z dnia 30 sierpnia 
2006 r., § 2 otrzymuje brzmienie:  
„Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym ustala się na podstawie miesięcznego dochodu 
przypadającego na osobę w rodzinie zgodnie z poniż-
szą tabelą: 
 

Op. 
Wysokość dochodu  

przypadającego na osobę 
w rodzinie ucznia 

Wysokość stypendium 
szkolnego miesięcznie  

w zł 
1. do 100 zł od 55 do 110 
2. od 101-200 zł od 50 do 105 
3. od 201 do 316 zł od 45 do 100 

 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NS.KK.0911-19/577/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 1 we fragmencie tabeli: 
„do 316 zł, do 110, od 50, od 45”). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jawora. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 wrze-
śnia 2006 r.  
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Jgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

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

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

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

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

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

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

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