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439 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 8 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru rozwoju Południe I we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzidzie gminnym (t.j. zz. U. z 2001 r. Nr 142u poz. 1591 ze zm.)
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (zz. U. Nr 80u poz. 717 ze zm.) oraz w zwiizku 
z uchwałi nr XXV/2109/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie przystipienia do sporzidzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru rozwoju Południe I we Wrocławiu (Biuletyn
Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7u poz. 1624) Rada Miejska Wro-
cławia uchwalau co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru rozwoju Południe I we Wrocławiuu zwany 
dalej planemu obejmuje obszar ograniczony: od pół-
nocy – północni granici działek o numerach geo-
dezyjnych 55/1u 55/2 PM-14 obręb Południeu od 
wschodu – wschodnii granici działek o numerach 
geodezyjnych 55/1u 55/2u 62/2 PM-14 obręb Połu-
dnieu 16/2u 8u 14 PM-23 obręb Południeu od połu-
dnia – północni linii rozgraniczajici ulicy Wielkieju 
od zachodu – wschodnii linii rozgraniczajica ulicy 
Gwiaździstej. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesneju ze 

względu na brak występowania takich dóbr; 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegajicych ochronieu ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisówu nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
grożonych osuwaniem się mas ziemnychu ze 
względu na brak występowania takich terenów; 

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowaniau urzidzania i użytkowania terenów. 

§ 2 

1. Integralni częścii planu jest rysunek planu w skali 
1:1000 stanowiicy załicznik nr 1 do uchwały. 

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium 
stanowi załicznik nr 2 do uchwały. 

3. Rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag sta-
nowi załicznik nr 3 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załicz-
nik nr 4 do uchwały. 

5. Następujice oznaczenia graficzne na rysunku planu 
si obowiizujicymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczajice tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) obowiizujice linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) dominanty architektoniczne; 

6) symbole identyfikujice przeznaczenie terenu; 
7) strefa występowania funkcji mieszkaniowej; 
8) obszar dopuszczalnego podwyższenia zabudo-

wy; 
9) strefa wjazdów; 

10) strefa ochrony konserwatorskiej. 

§ 3 

Następujice określenia stosowane w uchwale ozna-
czaji: 

1) dominanta architektoniczna – obiekt budowlany 
lub jego częśću który koncentruje uwagę obserwa-
torów; 

2) ilość kondygnacji – ilość kondygnacji nadziem-
nych; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogranicza-
jica część obszaru objętego planemu na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz okre-
ślonych w ustaleniach planu budowliu linia ta nie 
dotyczy: części podziemnych obiektów budowla-
nychu balkonówu wykuszyu loggiiu gzymsówu oka-
pówu zadaszeń nad wejściami do budynkówu o ile 
ustalenia planu nie stanowii inaczej; 

4) obowiizujica linia zabudowy – nieprzekraczalna 
linia zabudowyu określajica usytuowanie ze-
wnętrznej ściany budynku; 

5) obszar dopuszczalnego podwyższenia zabudowy 
– obszaru na którym dopuszcza się zabudowę 
wyższi od przyjętej maksymalnej wysokości za-
budowy dla danego terenu; 

6) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budy-
nek lub budynkiu ograniczony zewnętrznym obry-
sem ścian zewnętrznych w jego rzucie o najwięk-
szej powierzchniu liczonej w zewnętrznym obrysie 
ścian zewnętrznych; 

7) przepisy szczególne i odrębne – przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem; 

8) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form 
zagospodarowania lub działalnościu lub grupy tych 
kategoriiu które jako jedyne si dopuszczone w da-
nym terenie lub obiekcie; 

9) teren – część obszaru objętego planem wydzielo-
na na rysunku planu liniami rozgraniczajicymi  
i oznaczona symbolem; 
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10) urzidzenia towarzyszice obiektom budowlanym – 
urzidzenia techniczne zapewniajice możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niemu jak przyłicza i urzidzenia instalacyjneu prze-
jazdyu ogrodzeniau place postojoweu place pod 
śmietniki; 

11) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciig rozwii-
zań technicznychu zapewniajicy bezpieczny i wy-
godny ruch rowerowyu na który mogi składać się: 
wydzielone drogi roweroweu ścieżki roweroweu 
pasy roweroweu ulice w strefach ograniczonej 
prędkościu ulice w strefach zamieszkaniau drogi 
wewnętrzne oraz inne podobne. 

§ 4 

1. Ustala się następujice kategorie przeznaczenia te-
renu: 

1) handel detaliczny – z wyłiczeniem sprzedaży 
detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych; 

2) handel detaliczny w obiektach handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 – 
z wyłiczeniem sprzedaży detalicznej paliw do 
pojazdów mechanicznych; 

3) pasaże handlowe; 
4) gastronomiau 
5) rozrywka; 
6) kultura; 
7) biura; 
8) finanseu 
9) banki; 

10) obiekty konferencyjne i kongresowe; 
11) hotele; 
12) obsługa firm i klientów; 
13) turystyka; 
14) administracja i służby publiczne; 
15) ochrona zdrowiau 
16) opieka społeczna; 
17) nauka; 
18) wypoczynek; 
19) łiczność i telekomunikacjau 
20) parkingi; 
21) zieleń urzidzona; 
22) komunikacja; 
23) zabudowa apartamentowa o wysokim standar-

dzie. 
2. Ustala się grupę kategorii przeznaczenia terenu – 

usługi I – obejmujice kategorieu o których mowa  
w ust. 1u pkt 1–23. 

3. Na każdym terenie zakazuje się przeznaczeń innych 
niż teu które si dla niego ustalone w planie. 

§ 5 

1. zopuszcza się cofnięcie do 40% powierzchni ze-
wnętrznych ścian budynku od określajicej ich usy-
tuowanie obowiizujicej linii zabudowy. 

2. Procentowy udział powierzchni cofniętych ścianu  
o których mowa w ust. 1 oblicza się w stosunku 
do powierzchni ściany budynkuu której usytuowanie 
określa obowiizujica linia zabudowy. 

3. zopuszcza się usytuowanie obiektów budowlanych 
ściani zewnętrzni bez otworów bezpośrednio przy 
granicy działki budowlanej. 

§ 6 

Ustala się następujice zasady dotyczice ochrony  
i kształtowania środowiska: 
1) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych; 
2) obowiizuje wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż 

ulic. 

§ 7 

Ustala się następujice zasady dotyczice ochrony dzie-
dzictwa kulturowego – na całym obszarze planu 
wprowadza się archeologiczni strefę ochrony konser-
watorskieju w której wprowadza się obowiizek uzy-
skania stanowiska właściwych organów ochrony za-
bytkówu co do konieczności prowadzenia badań ar-
cheologicznych. 

§ 8 

1. Ustala się następujice zasady dotyczice infrastruk-
tury technicznej: 
1) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić 

pod terenami ulicu pasaży i placów; 
2) odstępstwa od zasadyu o której mowa w pkt 1u 

dopuszcza się wyłicznie wtedyu gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tych ustaleń; 

3) dopuszcza się realizację urzidzeń technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszicych obiektom bu-
dowlanym; 

4) dopuszcza się możliwość przebudowy istnieji-
cych i likwidację nieczynnych sieciu kolidujicych 
z planowanym zainwestowaniem. 

2. Obowiizuji następujice ustalenia w zakresie za-
opatrzenia w wodę: 
1) ustala się dostawę wody z magistralnych sieci 

wodociigowych w ulicach Swobodnej i Po-
wstańców dliskich oraz poprzez sieci rozdziel-
cze istniejice i projektowane w ulicach: Po-
wstańców dliskichu Swobodneju Gwiaździstej  
i Wielkiej; 

2) budowa rozdzielczej sieci wodociigowej w ukła-
dach pierścieniowychu zapewniajicych ciigłość 
dostawy wody do odbiorców oraz zabezpiecze-
nie przeciwpożarowe; 

3) dopuszcza się przebudowę istniejicych i likwi-
dacje nieczynnych sieci wodociigowychu kolidu-
jicych z planowanym zainwestowaniem. 

3. Obowiizuji następujice ustalenia w zakresie od-
prowadzania ścieków komunalnych: 
1) ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych 

do miejskiego systemu kanalizacji ogólnospław-
nej; 

2) dopuszcza się zmianę przebiegu kolektora prze-
biegajicego przez obszar objęty planem; 

3) w przypadku utrzymania kolektora nie dopusz-
cza się zabudowy w odległości mniejszej niż 5 m 
od tego kolektora. 

4. Obowiizuji następujice ustalenia w zakresie od-
prowadzania wód opadowych: 
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

ogólnospławnej i deszczowej; 
2) objęcie systemem odprowadzajicym wody opa-

dowe wszystkich obszarów zabudowanych  
i utwardzonych. 

5. Obowiizuji następujice ustalenia w zakresie za-
opatrzenia w gaz: 
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1) ustala się dostawę gazu z rozdzielczej sieci ga-
zowej niskiego ciśnienia; 

2) dopuszcza się modernizację gazociigów; 
3) dopuszcza się rozbudowę sieci rozdzielczej na 

terenach zabudowy wyznaczonej planem; 
4) dopuszcza się przełożenie istniejicej sieci gazo-

wej kolidujicej z planowanym zagospodarowa-
niem terenu. 

6. Obowiizuji następujice ustalenia w zakresie za-
opatrzenia w energię elektryczni: 
1) ustala się dostawę energii elektrycznej z sieci 

średniego i niskiego napięcia; 
2) ustala się rozbudowę i budowę nowych kablo-

wych linii elektroenergetycznych średniego i ni-
skiego napięcia oraz budowa stacji transforma-
torowych wnętrzowychu wykonanych w zależ-
ności od sposobu zagospodarowania terenów 
jako obiekty wbudowane; 

3) dopuszcza się budowę stacji transformatoro-
wychu o których mowa w ust. 6 pkt 2u stosow-
nie do potrzeb na terenie inwestora; 

4) należy zapewnić dogodny dojazd do stacji trans-
formatorowychu o których mowa w ust. 6  
pkt 2 i 3. 

7. Obowiizuji następujice ustalenia w zakresie za-
opatrzenia w energię cieplni: 
1) ustala się podstawowe zaopatrzenie z sieci cie-

płowniczej poprzez rozbudowę sieci na obsza-
rach zabudowy wyznaczonych planem; 

2) dopuszcza się wykorzystanie do ogrzewania: 
gazem z sieci miejskieju energii elektryczni oraz 
niekonwencjonalnymi źródłami ciepła; 

3) dopuszcza się przełożenie istniejicej magistrali 
ciepłowniczej przebiegajicej w pasie ul. Lwow-
skieju pomiędzy ulicami Gwiaździsti i Powstań-
ców dliskich; 

4) dopuszcza się przebudowę rozdzielczej sieci cie-
płowniczej kolidujicej z planowanym zainwe-
stowaniem. 

8. zopuszcza się lokalizowanie pojemników do pro-
wadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

9. Ustala się następujice zasady dotyczice usług te-
lekomunikacyjnych: 
1) dopuszcza się przyłiczenie do sieci telefonicznej; 
2) dopuszcza się lokalizowanie sieci telekomunika-

cyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych; 
3) dopuszcza się lokalizowanie na dachach budyn-

kówu z wyjitkiem budynków mieszkalnychu an-
ten nie wyższych niż 5 m; 

4) zakaz wznoszenia wolno stojicych anten. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia dla terenów 

§ 9 

1. zla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1.U ustala się przeznaczenie: 
1) usługi Iu o których mowa w § 4 ust. 2; 
2) zabudowa apartamentowa o wysokim standar-

dzie. 
2. Na terenieu o którym mowa w ust. 1u obowiizuji 

następujice ustalenia dotyczice ukształtowania za-
budowy: 

1) ustala się obowiizujici linię zabudowy i nie-
przekraczalni linię zabudowy określone jak na 
rysunku planu; 

2) należy zaakcentować strefy wejściowe do 
obiektów zlokalizowanych od strony terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
5.Kz-Su 1.Kz-Gu 3.Kz-L oraz ulic Powstańców 
dliskich i Swobodnej; 

3) obiekty techniczne należy wbudować w obiek-
ty trwale zwiizane z gruntem; 

4) należy podkreślić narożniki zabudowy poprzez 
akcenty architektoniczne; 

5) należy wykreować dominanty architektoniczne 
w miejscu oznaczonym na rysunku planu; 

6) wysokość zabudowy: 
a) mierzona od poziomu terenu do górnych 

krawędzi gzymsów i okapów nie może być 
mniejsza niż 20 m i nie większa niż 24 mu 

b) mierzona od poziomu terenu do najniższego 
punktu pokrycia dachu nie może być mniej-
sza niż 20 mu 

7) wyznacza się obszar dopuszczalnego podwyż-
szenia zabudowy oznaczony na rysunku planu; 

8) linia określajica obszar dopuszczalnego pod-
wyższenia zabudowy jest oddalona o 6 m od 
obowiizujicej linii zabudowy i nieprzekraczal-
nej linii zabudowyu z wyjitkiem miejscu w któ-
rych się z nimi pokrywa; 

9) ustaleniau o których mowa w ust. 2 pkt 6u  
lit. a) i b) i pkt 7 nie dotyczi otwartych ulicu 
pasaży i placów; 

10) dopuszcza się wprowadzenie podcieni od stro-
ny ulic; 

11) liczba kondygnacji budynków nie może być 
mniejsza niż 4. 

3. Na terenieu o którym mowa w ust. 1u obowiizuji 
następujice ustalenia dotyczice zagospodarowania 
terenu: 
1) dopuszcza się parcelację gruntu; 
2) należy wyeksponować strefy wejściowe do 

obiektów usługowych poprzez staranne urzi-
dzenie posadzki i elementów małej architektury 
przed wejściem oraz odpowiednie oświetlenie; 

3) należy wykreować miejsca ogólnie dostępne  
w formie ulicu pasaży i placów – w ilości nie 
mniejszej niż 10% powierzchni działki przezna-
czonej pod zabudowę; 

4) w strefie występowania funkcji mieszkanioweju 
oznaczonej na rysunku planuu dopuszcza się 
funkcję mieszkaniowi na wszystkich kondygna-
cjach obiektów; 

5) poza strefi występowania funkcji mieszkanio-
weju o której mowa w pkt 4u zabudowę aparta-
mentowi o wysokim standardzie dopuszcza się 
wyłicznie powyżej 1 kondygnacjiu o powierzchni 
użytkowej stanowiicej nie więcej niż 30% po-
wierzchni użytkowej obiektu lub zespołu obiek-
tów lub ich części usytuowanych poza ti strefi; 

6) obowiizuje zagospodarowanie miejsc ogólnodo-
stępnych różnymi formami zieleniu w tym ziele-
nii wysoki; 

7) dopuszcza się budowę łicznika pomiędzy tere-
nami oznaczonymi na rysunku planu symbolem 
1.U i 2.U. 
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4. Na terenie o którym mowa w ust. 1u obowiizuji 
następujice ustalenia dotyczice obsługi komunika-
cyjnej: 
1) dojazd samochodem do terenu dopuszcza się 

wyłicznie od strony: 
a) terenu ulicy oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 3Kz-L i ul.Gwiaździsteju 
b) ul. Swobodneju 
c) terenu ulicy oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 5Kz-S i ul. Powstańców dliskich 
wyłicznie na odcinku wskazanym na rysunku 
planu. 

2) obowiizek zapewnienia miejsc postojowych 
(m.p.) dla samochodów osobowych w ramach 
inwestycji w liczbie: 
a) 30 m.p./1000 m2 powierzchni użytkowej 

obiektów handlu detalicznego o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2u 

b) 25 m.p./1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów biuru finansówu bankówu 

c) 20 m.p./1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów o przeznaczeniuu o których mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 5–7u 11–19u 

d) 25 m.p./100 łóżek dla hoteliu 
e) 1u3 stanowiska parkingowego dla samocho-

dów osobowych na każde mieszkanie. 

§ 10 

1. zla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2.U ustala się przeznaczenie – usługi Iu o któ-
rych mowa w § 4 ust. 2. 

2. Na terenieu o którym mowa w ust. 1u obowiizuji 
następujice ustalenia dotyczice ukształtowania za-
budowy: 
1) ustala się obowiizujici linię zabudowy i nie-

przekraczalni linię zabudowy określone jak na 
rysunku planu; 

2) należy zaakcentować strefy wejściowe do obiek-
tów zlokalizowanych od strony terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 2.Kz-Gu 
1.Kz-Gu 4.Kz-L oraz ulicy Wielkiej; 

3) obiekty techniczne należy wbudować w obiekty 
trwale zwiizane z gruntem; 

4) należy podkreślić narożniki zabudowy poprzez 
akcenty architektoniczne; 

5) należy wykreować dominanty architektoniczne 
w miejscu oznaczonym na rysunku planu; 

6) wysokość zabudowy: 
a) mierzona od poziomu terenu do górnych kra-

wędzi gzymsów i okapów nie może być 
mniejsza niż 16 m i nie większa niż 24 mu 

b) mierzona od poziomu terenu do najniższego 
punktu pokrycia dachu nie może być mniejsza 
niż 16 m; 

7) wyznacza się obszar dopuszczalnego podwyż-
szenia zabudowy oznaczony na rysunku planu; 

8) linia określajica obszar dopuszczalnego podwyż-
szenia zabudowy jest oddalona o 6 m od obo-
wiizujicej linii zabudowy i nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

9) ustaleniau o których mowa w ust. 2 pkt 6u  
lit. a)u b) i pkt 7 nie dotyczi otwartych ulicu pa-
saży i placów; 

10) dopuszcza się wprowadzenie podcieni od stro-
ny ulic; 

11) liczba kondygnacji budynków nie może być 
mniejsza niż 3. 

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1u obowiizuji 
następujice ustalenia dotyczice zagospodarowania 
terenu: 
1) dopuszcza się parcelację gruntu; 
2) należy wyeksponować strefy wejściowe do 

obiektów usługowych poprzez staranne urzi-
dzenie posadzki i elementów małej architektury 
przed wejściem oraz odpowiednie oświetlenie; 

3) należy zagospodarować miejsca ogólnie dostęp-
ne różnymi formami zieleniu w tym zielenii wy-
soki; 

4) dopuszcza się budowę łicznika pomiędzy tere-
nami oznaczonymi na rysunku planu symbolem 
1.U i 2.U. 

4. Na terenieu o którym mowa w ust. 1u obowiizuji 
następujice ustalenia dotyczice obsługi komunika-
cyjnej: 
1) dojazd samochodem do terenu dopuszcza się 

wyłicznie od strony ul. Wielkiej i ul. Gwiaździ-
stej; 

2) obowiizek zapewnienia miejsc postojowych 
(m.p.) dla samochodów osobowych w ramach 
inwestycji w liczbie: 
a) 30 m.p./1000 m2 powierzchni użytkowej 

obiektów handlu detalicznego o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2u 

b) 25 m.p./1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów biuru finansówu bankówu 

c) 20 m.p./1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów o przeznaczeniuu o których mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 5–7u 11–19u 

d) 25 m.p./100 łóżek dla hoteliu 
e) 1u3 stanowiska parkingowego dla samocho-

dów osobowych na każde mieszkanie. 

§ 11 

1. zla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1.Kz-G ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
głównej. 

2. Na terenieu o którym mowa w ust. 1u określa się 
następujice ustalenia dotyczice zagospodarowania 
terenu: 
1) dopuszcza się torowisko tramwajowe; 
2) obowiizuji obustronne chodniki; 
3) obowiizuje trasa rowerowa; 
4) obowiizuji pasy zieleni przyulicznej oraz dodat-

kowe elementy pasa drogowego w zależności 
od potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 

5) dopuszcza się budowę łicznika pomiędzy tere-
nami oznaczonymi na rysunku planu symbolem 
1.U i 2.U. 

3. Terenu o którym mowa w ust. 1u przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 12 

1. zla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2.Kz-G ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
głównej i reprezentacyjny ciig pieszy. 
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2. Na terenieu o którym mowa w ust. 1u obowiizuji 
następujice ustalenia dotyczice zagospodarowania 
terenu: 
1) obowiizuje zachowanie i uporzidkowanie istnie-

jicego szpaleru drzew; 
2) obowiizuje zagospodarowanie terenu elemen-

tami pasa drogowego w zależności od potrzeb  
i lokalnych uwarunkowańu w tym trasi rowero-
wi. 

3. Terenu o którym mowa w ust. 1u przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 13 

1. zla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 3.Kz-L ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
lokalnej. 

2. Na terenieu o którym mowa w ust. 1u obowiizuje 
zagospodarowanie terenu elementami pasa drogo-
wego w zależności od potrzeb i lokalnych uwarun-
kowań. 

3. Terenu o którym mowa w ust. 1u przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 14 

1. zla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4.Kz-L ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
lokalnej. 

2. Na terenieu o którym mowa w ust. 1u obowiizuje 
zagospodarowanie terenu elementami pasa drogo-
wego w zależności od potrzeb i lokalnych uwarun-
kowań. 

3. Terenu o którym mowa w ust. 1u przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 15 

1. zla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5.Kz-S ustala się przeznaczenie – reprezenta-
cyjny ciig pieszy. 

2. Na terenieu o którym mowa w ust. 1u obowiizuji 
następujice ustalenia dotyczice zagospodarowania 
terenu: 
1) zachowanie i uporzidkowanie istniejicego szpa-

leru drzew; 

2) zagospodarowanie terenu elementami pasa dro-
gowego w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowańu w tym trasi rowerowi. 

3) Terenu o którym mowa w ust. 1u przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia koUcowe 

§ 16 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala się wysokość stawki procento-
weju o której mowa w art. 36 ust.4 tej ustawyu  
na 30%. 

§ 17 

Traci moc uchwała nr XVII/529/00 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Przedmieścia dwidnickiego we 
Wrocławiu (zz. Urz. Woj. zoln. Nr 12u poz. 219)  
w obszarze objętym planem. 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w zzienniku Urzędowym Województwa 
zolnośliskiego. 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWOzNICZOCP 
RPzY MIEJSKIEJ 

 
BARBARA ZDROJEWSKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 
2005 r. (poz. 439) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 
2005 r. (poz. 439) 

 
 

Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
Studium uwarunkowaU i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław 

 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju 
Południe I we Wrocławiu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wrocław" (uchwała nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
30 stycznia 1998 r. oraz uchwała nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 
2001 r. w sprawie zmiany ww. Studium). 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 
2005 r. (poz. 439) 

 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu planu miejscowego 

 
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
rozwoju Południe I we Wrocławiu do publicznego wglidu (w terminie od 12 października  
2005 r. do 14 listopada 2005 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia nie zgło-
szono uwag do ww. planu. 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 
2005 r. (poz. 439) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej 

 
 
1. Projektowana ulica klasy głównej oznaczona jest na rysunku planu symbolem 1.KD-G. zla te-

renu ustala się: 
• przeznacza się teren na realizację jezdniu torowiska tramwajowegou obustronnych chodni-

kówu trasy roweroweju pasów zieleni przyulicznej oraz dodatkowych elementów pasa dro-
gowego w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 

• na terenie tym dopuszcza się budowę łicznika pomiędzy terenami oznaczonymi na rysun-
ku planu symbolami 1.U i 2.U; 

• długość ulicy ok. 150u58 mu powierzchnia terenu wynosi ok. 0u91ha; 
• teren przeznacza się na realizację celu publicznego. Istnieje możliwość współfinansowania 

ww. zadania zgodnie z ustawi z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicz-
nych (zz. U. Nr 123u poz. 780 ze zm.). 

2. Projektowana ulica klasy głównej i reprezentacyjny ciig pieszy oznaczone si na rysunku pla-
nu symbolem 2.KD-G. zla terenu ustala się: 
• obowiizuje zachowanie i uporzidkowanie istniejicego szpaleru drzewu przeznacza się te-

ren na elementy pasa drogowego w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowańu  
w tym na trasę rowerowi;  

• długość ulicy ok. 150u42 mu powierzchnia terenu wynosi ok. 0u2 ha; 
• teren przeznacza się na realizację celu publicznego. Istnieje możliwość współfinansowania 

ww. zadania zgodnie z ustawi z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicz-
nych (zz. U. Nr 123u poz. 780 ze zm.). 
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3. Projektowana ulica klasy lokalnej oznaczona jest na rysunku planu symbolem 3.KD-R. zla te-
renu ustala się: 
• przeznacza się teren na elementy pasa drogowego w zależności od potrzeb i lokalnych 

uwarunkowań; 
• powierzchnia terenu wynosi ok. 0u17 ha; 
• teren przeznacza się na realizację celu publicznego. Istnieje możliwość współfinansowania 

ww. zadania zgodnie z ustawi z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicz-
nych (zz. U. Nr 123u poz. 780 ze zm.). 

4. Projektowana ulica klasy lokalnej oznaczona jest na rysunku planu symbolem 4.KD-R. zla te-
renu ustala się: 
• przeznacza się teren na elementy pasa drogowego w zależności od potrzeb i lokalnych 

uwarunkowań; 
• powierzchnia terenu wynosi ok. 0u01 ha; 
• teren przeznacza się na realizację celu publicznego. Istnieje możliwość współfinansowania 

ww. zadania zgodnie z ustawi z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicz-
nych (zz. U. Nr 123u poz. 780 ze zm.). 

5. Projektowany reprezentacyjny ciig pieszy oznaczony jest na rysunku planu symbolem  
5.KD-S. zla terenu ustala się: 
• obowiizuje zachowanie i uporzidkowanie istniejicego szpaleru drzewu przeznacza się te-

ren na elementy pasa drogowego w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowańu  
w tym na trasę rowerowi;  

• powierzchnia terenu wynosi ok. 0u41 ha; 
• teren przeznacza się na realizację celu publicznego. Istnieje możliwość współfinansowania 

ww. zadania zgodnie z ustawi z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicz-
nych (zz. U. Nr 123u poz. 780 ze zm.). 

6. Przełożenie sieci uzbrojenia wod.-kan. w ulicy Szczęśliweju oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1.Kz-Gu w zwiizku z jej planowani przebudowi finansowane będzie z budżetu 
gminy. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 8 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/392/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
16 października 2003 r. w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania 
dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
                                       i Gospodarki Wodnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzi-
dzie gminnym (t.j. zz. U. z 2001 r. Nr 142u poz. 1591 ze zm.)u w zwiizku 
z art. 400u 405u 406 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (zz. U. Nr 62u poz. 627u ze zm.) Rada Miejska Wrocła-
wia uchwalau co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIII/392/03 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 16 października 2003 roku w sprawie przyjęcia 
kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze 
środków Gminnego Funduszu Ochrony drodowiska  
i Gospodarki Wodnej (Biuletyn Urzędowy Rady Miej-
skiej Wrocławia Nr 9u poz. 365) wprowadza się nastę-
pujice zmiany: 
1) w załiczniku nr 1: 

a) w rozdziale I pkt 3 otrzymuje następujice 
brzmienie: „1.3. organizacje pozarzidowe okre-
ślone w § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XLII/2928/ 
/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 paź-
dziernika 2005 r. w sprawie współpracy miasta 
Wrocławia z organizacjami pozarzidowymi  
w roku 2006”u 

b) w rozdziale I dodaje się pkt 4 o następujicym 
brzmieniu: „1.4. organizacje pożytku publiczne-
go określone w art. 20 ustawy z dnia 24 kwiet-
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nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (zz. U. Nr 96u poz. 873)”u 

c) w rozdziale IV pkt 3 otrzymuje następujice 
brzmienie: „IV.3. Organizacje pozarzidowe skła-
daji ofertę realizacji zadania publicznego zgodnie 
ze wzorem nr 3 do niniejszego załicznika”. 

2) Wzór nr 2 do załicznika nr 1 otrzymuje następujice 
brzmienie: 
WZÓR nr 2 
1. Określenie wykonawcy zadania. 
2. Charakterystykę uczestników zadania edukacyj-

nego. 
3. Opinia Wydziału Edukacji lub Kuratorium o celo-

wości zadania i kompetencjach organizatorau do-
tyczicych edukacji ekologicznej młodzieży. 

4. Preliminarz kosztów zadania wraz z określeniem 
udziału uczestników oraz innych podmiotów  
w jego finansowaniu. 

5. Opis organizacyjnyu program oraz cele edukacyj-
ne zadania. 

3) Wzór nr 3 do załicznika nr 1 otrzymuje następujice 
brzmienie: 
WZÓR nr 3 
1. Oświadczenie o aktualności danych złożonego  

w Zespole ds. współpracy z organizacjami poza-
rzidowymi przy Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. 

2. Prezentacja dotychczasowego dorobku organi-
zacji. 

3. Prezentacja kompetencji osób majicych realizo-
wać projekt (w szczególności udział w szkole-
niachu wykształcenieu dotychczasowe doświad-
czenia); 

4. Oświadczenia o: 
1) niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta 

Wrocławu organów podatkowych i ZUS; 
2) sytuacji finansowej zapewniajicej realizację 

projektu; 
3) Statucie organizacji w przypadku złożenia 

pierwszego wniosku lub po zmianie Statutu. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w zzienniku Urzędowym Wojewody zolnośli-
skiego. 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWOzNICZOCY 
RPzY MIEJSKIEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 8 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/391/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
16 października 2003 roku w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania 
dotacji finansowych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 
                                Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzidzie gminnym (t.j. zz. U. z 2001 r. Nr 142u poz. 1592 ze zm.)u w zwiiz-
ku z art. 400u 405u 407 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (zz. U. Nr 62u poz. 627 ze zm.) Rada Miejska Wrocła-
wia uchwalau co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIII/391/03 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 16 października 2003 r. w sprawie przyjęcia 
kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze 
środków Powiatowego Funduszu Ochrony drodowiska 
i Gospodarki Wodnej (Biuletyn Urzędowy Rady Miej-
skiej Wrocławia Nr 9u poz. 364) wprowadza się nastę-
pujice zmiany: 

1) w załiczniku nr 1: 

a) w rozdziale I pkt 3 otrzymuje następujice 
brzmienie: „1.3. organizacje pozarzidowe okre-
ślone w § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XLII/2928/ 
/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 paź-
dziernika 2005 roku w sprawie programu współ-
pracy miasta Wrocławia z organizacjami poza-
rzidowymi w roku 2006”u 
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b) w rozdziale I dodaje się pkt 4 o następujicym 
brzmieniu: „1.4. organizacje pożytku publiczne-
go określone w art. 20 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 roku o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie (zz. U. Nr 96u poz. 873)u 

c) w rozdziale IV pkt 3 otrzymuje następujice 
brzmienie: „IV.3. Organizacje pozarzidowe skła-
daji ofertę realizacji zadania publicznego zgodnie 
ze wzorem nr 3 do niniejszego załicznika. 

2) Wzór nr 2 do załicznika nr 1 otrzymuje następujice 
brzmienie: 
WZÓR nr 2 
1. Określenie wykonawcy zadania. 
2. Charakterystykę uczestników zadania edukacyj-

nego. 
3. Opinia Wydziału Edukacji lub Kuratorium o celo-

wości zadania i kompetencjach organizatorau do-
tyczicych edukacji ekologicznej młodzieży. 

4. Preliminarz kosztów zadania wraz z określeniem 
udziału uczestników oraz innych podmiotów  
w jego finansowaniu. 

5. Opis organizacyjnyu program oraz cele edukacyj-
ne zadania. 

3) Wzór nr 3 do załicznika nr 1 otrzymuje następujice 
brzmienie: 
WZÓR nr 3 
1. Oświadczenie o aktualności danych złożonego  

w Zespole ds. współpracy z organizacjami poza-
rzidowymi przy Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. 

2. Prezentacja dotychczasowego dorobku organi-
zacji. 

3. Prezentacja kompetencji osób majicych realizo-
wać projekt (w szczególności udział w szkole-
niachu wykształcenieu dotychczasowe doświad-
czenia); 

4. Oświadczenia o: 
1) niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta 

Wrocławu organów podatkowych i ZUS; 
2) sytuacji finansowej zapewniajicej realizację 

projektu; 
3) Statucie organizacji w przypadku złożenia 

pierwszego wniosku lub po zmianie Statutu. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w zzienniku Urzędowym Wojewody zolnośli-
skiego. 
 
 
 
 

WICEPRZEWOzNICZOCY 
RPzY MIEJSKIEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RULINIE  

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rubina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzidzie gminnym (tekst jednolity: zz. U. z 2001 r. 
Nr 142u poz. 1591u z 2002 r. Nr 23u poz. 220u Nr 62u poz. 558u Nr 113u 
poz. 984u Nr 153u poz. 1271u Nr 214u poz. 1806u z 2003 r. Nr 80u 
poz. 717u Nr 162u poz. 1568u z 2004 r. Nr 116u poz. 1203u z 2005 r. 
Nr 172u poz. 1441) uchwala sięu co następuje: 

 
 

§ 1 

W Statucie Miasta Lubinau będicym załicznikiem do 
uchwały nr XXXVIII/173/96 Rady Miejskiej w Lubinie  
z dnia 22 października 1996r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Miastau zmienionej uchwałi nr XLIX/220/97 
Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 1997 r.u uchwałi  
nr LIX/276/98 Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia  
1998 r.u uchwałi nr V/39/98 Rady Miejskiej z dnia  
30 grudnia 1998 r.u uchwałi nr XLIV/250/2000 Rady 
Miejskiej z dnia 7 listopada 2000 r.u uchwałi  
nr LIX/369/2001 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 

2001 r.u uchwałi nr LXIX/447/2002 Rady Miejskiej  
z dnia 22 stycznia 2002 r.; uchwałi nr LXXVII/493/ 
/2002 z dnia 19 września 2002 r.; uchwałi  
nr VII/52/03 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2003 r.; 
uchwałi nr XIX/110/03 Rady Miejskiej z dnia 28 paź-
dziernika 2003 r.; uchwałi nr XXXV/195/04 Rady 
Miejskiej z dnia 22 czerwca 2004 r.; oraz uchwałi  
nr LXIII/287/05 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 
2005 r. – wprowadza się następujice zmiany: 

1) Załicznik nr 4 do Statutu Miasta Lubina otrzymuje 
brzmienie: 
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Załącznik nr 4 do Statutu 
Miasta Rubina 

 
ZASADY WYLORÓW 

I. SZCZEGÓŁOWY TRYL WYLORU 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W RULINIE 

§ 1 

1. Rejestracji kandydatów na Przewodniczicego Rady 
dokonuje przewodniczicy obradomu na sesji po-
święconej wyborowi Przewodniczicego Rady. 

2. Prawo zgłaszania kandydata na Przewodniczicego 
Rady przysługuje radnym w liczbie co najmniej 
siedmiu. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisem-
nej. 

3. zo zgłoszenia kandydata na Przewodniczicego 
Rady należy dołiczyć pisemni zgodę kandydata na 
kandydowanie. 

4. Każdy radny może wycofać poparcie dla kandydata 
na Przewodniczicego Rady do momentu zakończe-
nia rejestracji kandydatów. 

5. Przewodniczicy obradom odmówi rejestracji kan-
dydata na Przewodniczicego Rady w przypadku 
niespełnienia warunków określonych w § 1  
ust. 2–4u a dokonani rejestrację unieważniu gdy 
liczba radnych popierajicych kandydata na Prze-
wodniczicego Rady będzie mniejsza niż 7. 

6. Kandydat na Przewodniczicego Rady może wyco-
fać swoji zgodę na kandydowanie do czasu rozpo-
częcia aktu głosowania. 

§ 2 

Przewodniczicego Rady wybiera Rada w głosowaniu 
tajnym bezwzględni większościi głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

§ 3 

1. Uzyskanie przez kandydata na Przewodniczicego 
Rady bezwzględnej większości głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowego składu Radyu 
oznacza podjęcie przez Radę uchwały w sprawie 
jego wyboru na stanowisko Przewodniczicego Ra-
dy Miejskiej w Lubinie. 

2. zo ustalenia czy kandydat na Przewodniczicego 
Radyu w głosowaniu uzyskał wymagani przepisami 
większość głosów bierze się pod uwagę wszystkie 
ważne głosy. 

§ 4 

1. Przed przystipieniem do głosowania Rada powołuje 
komisję skrutacyjni w składzie trzech radnychu któ-
ra wybierze ze swojego grona przewodniczicego 
komisji. 

2. Przed przystipieniem do głosowania przewodniczi-
cy obradom sprawdza quorum. 

3. Członkiem Komisji skrutacyjnej nie może być kan-
dydat na Przewodniczicego. 

§ 5 

1. W przypadku zarejestrowania jednego kandydata na 
Przewodniczicego Radyu na karcie do głosowania 
umieszcza się następujice możliwości: 
a) za wyboremu 

b) przeciwko wyborowiu 
c) wstrzymanie się od głosu. 

2. Głos jest ważnyu jeżeli na karcie do głosowania 
wskazano jedni z możliwościu o której mowa  
w ust. 1. 

3. Głos jest nieważnyu jeżeli na karcie do głosowania: 
a) wskazano więcej niż jedni możliwośću o której 

mowa w ust. 1u 
b) nie wskazano żadnej możliwościu o której mowa 

w ust. 1. 
4. Komisja skrutacyjna ustala: 

a) liczbę radnych bioricych udział w głosowaniuu  
b) liczbę głosów ważnychu 
c) liczbę głosów niezbędni do wyboru Przewodni-

czicego Radyu 
d) liczbę głosów nieważnychu 
e) liczbę głosów za wyboremu 
f) liczbę głosów przeciwko wyborowiu 
g) liczbę głosów wstrzymujicych się. 

5. Jeżeli kandydat na Przewodniczicego nie uzyskał 
bezwzględnej większości głosów procedurę wyboru 
Przewodniczicego przeprowadza się od poczitku. 

§ 6 

1. W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej 
kandydatów na Przewodniczicego Rady na karcie 
do głosowania umieszcza się następujice możliwo-
ści : 
a) za wyborem poszczególnych kandydaturu 
b) wstrzymanie się od głosu. 

2. Głos jest ważnyu jeżeli na karcie do głosowania 
wskazano jedni z możliwościu o której mowa  
w ust. 1. 

3. Głos jest nieważnyu jeżeli na karcie do głosowania : 
a) wskazano więcej niż jedni możliwośću o której 

mowa w ust. 1. 
b) nie wskazano żadnej możliwościu o której mowa 

w ust. 1. 
4. Komisja skrutacyjna ustala : 

a) liczbę radnych bioricych udział w głosowaniuu  
b) liczbę głosów ważnychu 
c) liczbę głosów niezbędni do wyboru Przewodni-

czicego Radyu 
d) liczbę głosów nieważnychu 
e) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kan-

dydatów na Przewodniczicego Radyu 
f) liczbę głosów wstrzymujicych. 

§ 7 

1. Jeżeli żaden z kandydatów na Przewodniczicego 
Rady nie uzyskał w głosowaniuu o którym mowa  
w § 6 wymaganej do wyboru większości głosówu 
przewodniczicy obradom zarzidza ponowne gło-
sowanie. 

2. Kandydatem na Przewodniczicego Rady jest osobau 
która w głosowaniuu o którym mowa w § 6 uzyska-
ła największi liczbę głosówu z wyjitkiem sytuacji 
przewidzianej w § 8. 

3. zo przeprowadzenia ponownego głosowania stosu-
je się odpowiednio postanowienia § 5. 

§ 8 

Jeżeli w głosowaniu co najmniej dwóch kandydatów 
na Przewodniczicego Rady uzyskało największi równi 
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liczbę głosówu procedurę wyboru Przewodniczicego 
rozpoczyna się od poczitku. 

II. SZCZEGÓŁOWY TRYL WYLORU 
WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY  

MIEJSKIEJ W RULINIE 

§ 1 

1. Rejestracji kandydatów na Wiceprzewodniczicych 
Rady dokonuje Przewodniczicy Radyu na sesji po-
święconej wyborowi Wiceprzewodniczicych Rady. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów Wiceprzewodniczi-
cych Rady przysługuje radnym w liczbie co najmniej 
pięciu. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej. 

3. zo zgłoszenia kandydata na Wiceprzewodniczicego 
Rady należy dołiczyć pisemni zgodę kandydata na 
kandydowanie. 

4. Każdy radny może wycofać poparcie dla kandydata 
na Wiceprzewodniczicego Rady do momentu za-
kończenia rejestracji kandydatów. 

5. Przewodniczicy Rady odmówi rejestracji kandydata 
na Wiceprzewodniczicego Rady w przypadku nie-
spełnienia warunków określonych w § 1 ust. 2–4u 
a dokonani rejestrację unieważniu gdy liczba rad-
nych popierajicych kandydata na Wiceprzewodni-
czicego Rady będzie mniejsza niż 5. 

6. Kandydat na Wiceprzewodniczicego Rady może 
wycofać swoji zgodę na kandydowanie do czasu 
rozpoczęcia aktu głosowania.  

§ 2 

1. Wiceprzewodniczicych Rady wybiera Rada w gło-
sowaniu tajnym bezwzględni większościi głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego skła-
du Rady. 

2. Wyboru Wiceprzewodniczicych Rady dokonuje się 
oddzielnie do każdego ze stanowisk. 

3. Każdy radny może kandydować do kilku stanowisk 
Wiceprzewodniczicego Rady. 

4. zo obsadzenia następnego stanowiska Wiceprze-
wodniczicego Radyu Rada przystępuje dopiero po 
ogłoszeniu przez komisję skrutacyjni wyników wy-
boru. 

§ 3 

1. Uzyskanie przez kandydata na Wiceprzewodniczi-
cego Rady bezwzględnej większości głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
Radyu oznacza podjęcie przez Radę uchwały w 
sprawie jego wyboru na stanowisko Wiceprzewod-
niczicego Rady Miejskiej w Lubinie. 

2. zo ustalenia czy kandydat na Wiceprzewodniczi-
cego Radyu w głosowaniu uzyskał wymagani prze-
pisami większość głosów bierze się pod uwagę 
wszystkie ważne głosy. 

§ 4 

1. Przed przystipieniem do głosowania Rada powołuje 
komisję skrutacyjni w składzie trzech radnychu któ-
ra wybierze ze swojego grona przewodniczicego 
komisji. 

2. Członkostwo w komisji skrutacyjnej ustaje z chwili 
wyrażenia przez członka komisji zgody na kandy-
dowanie na stanowisko Wiceprzewodniczicych 

Rady. W tym przypadku Rada uzupełnia skład ko-
misji do trzech osób. 

3. Przed przystipieniem do głosowania przewodniczi-
cy obradom sprawdza quorum. 

4. Członkiem Komisji skrutacyjnej nie może być kan-
dydat na wiceprzewodniczicego. 

§ 5 

1. W przypadku zarejestrowania jednego kandydata na 
stanowisko Wiceprzewodniczicego Radyu na karcie 
do głosowania umieszcza się następujice możliwo-
ści: 
a) za wyboremu 
b) przeciwko wyborowiu 
c) wstrzymanie się od głosu. 

2. Głos jest ważnyu jeżeli na karcie do głosowania 
wskazano jedni z możliwościu o której mowa  
w ust. 1. 

3. Głos jest nieważnyu jeżeli na karcie do głosowania: 
a) wskazano więcej niż jedni możliwośću o której 

mowa w ust. 1u 
b) nie wskazano żadnej możliwościu o której mowa 

w ust. 1. 
4. Komisja skrutacyjna ustala : 

a) liczbę radnych bioricych udział w głosowaniuu  
b) liczbę głosów ważnychu 
c) liczbę głosów niezbędni do wyboru Wiceprze-

wodniczicych Radyu 
d) liczbę głosów nieważnychu 
e) liczbę głosów za wyboremu 
f) liczbę głosów przeciwko wyborowiu 
g) liczbę głosów wstrzymujicych się. 

5. Jeżeli kandydat na wiceprzewodniczicego nie uzy-
skał bezwzględnej większości głosów procedurę 
wyboru wiceprzewodniczicego przeprowadza się 
od poczitku. 

§ 6 

1. W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej 
kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczicego 
Rady na karcie do głosowania umieszcza się nastę-
pujice możliwości: 
a) za wyborem poszczególnych kandydaturu 
b) wstrzymanie się od głosu. 

2. Głos jest ważnyu jeżeli na karcie do głosowania 
wskazano jedni z możliwościu o której mowa  
w ust. 1. 

3. Głos jest nieważnyu jeżeli na karcie do głosowania : 
a) wskazano więcej niż jedni z możliwościu o któ-

rej mowa w ust. 1. 
b) nie wskazano żadnej możliwościu o której mowa 

w ust. 1. 
4. Komisja skrutacyjna ustala : 

a) liczbę radnych bioricych udział w głosowaniuu  
b) liczbę głosów ważnychu 
c) liczbę głosów niezbędni do wyboru Wiceprze-

wodniczicych Radyu 
d) liczbę głosów nieważnychu 
e) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kan-

dydatów na Wiceprzewodniczicego Radyu 
f) liczbę głosów wstrzymujicych się. 

§ 7 

1. Jeżeli żaden z kandydatów na Wiceprzewodniczi-
cego Rady nie uzyskał w głosowaniuu o którym 
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mowa w § 6 wymaganej do wyboru większości 
głosówu Przewodniczicy Rady zarzidza ponowne 
głosowanie. 

2. Kandydatem na Wiceprzewodniczicego Rady jest 
osobau która w głosowaniuu o którym mowa w § 6 
uzyskała największi liczbę głosówu z wyjitkiem sy-
tuacji przewidzianej w § 8. 

3. zo przeprowadzenia ponownego głosowania stosu-
je się odpowiednio postanowienia § 5. 

§ 8 

Jeżeli w głosowaniu co najmniej dwóch kandydatów 
Wiceprzewodniczicego Rady uzyskało największi 
równi liczbę głosówu procedurę wyboru Wiceprze-
wodniczicego rozpoczyna się od poczitku. 

2) § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Radni w liczbie co najmniej pięciu mogi two-

rzyć kluby radnych”. 

3) § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przewodniczicy Rady w drodze obwieszczenia 

prostuje oczywiste błędy pisarskieu językowe  
i rachunkowe zawarte w tekstach uchwał Ra-
dy”. 

4) § 671 uchyla się. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w zzienniku Urzędowym Województwa 
zolnośliskiego. 
 

 
 

PRZEWOzNICZOCY 
RPzY MIEJSKIEJ 

 
PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

zmieniająca uchwałę nr łIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe 
               świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzidzie gminnym (t.j. zz. U. 
z 2001 r. Nr 142u poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 5 i art. 34a ust. 2 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. zz. U. 
z 2000 r. Nr 50u poz. 601 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwalau co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W załiczniku do uchwały nr VIII/275/99 Rady Miej-
skiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie 
zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone 
środkami lokalnego transportu zbiorowego (zz. Urz. 
Woj. zoln. z 2002 r. Nr 8u poz. 232u ze zm.) wprowa-
dza się następujice zmiany: 
1) w § 3 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „dzieci  
i młodzież z rodzin wielodzietnych w niedziele  
i święta.”u 

b) w ust. 3 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „dla 
dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych – Kar-
ta Rodzina PLUS ważna z innym dokumentem 
tożsamości”u 

c) w ust. 3 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „dla 
obywateli innych państwu członków Unii Euro-
pejskiej – dokumenty równoważne dokumentom 
wymienionym w punktach 1–11”. 

2) w § 4 
a) w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „rodzice 

lub opiekunowie prawni rodzin wielodzietnych 
we wszystkie niedziele i święta”u 

b) w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „dla ro-
dziców lub opiekunów prawnych rodzin wielo-

dzietnych – Karta Rodzina PLUS ważna wraz  
z dokumentem tożsamości”u 

c) w ust. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „dla 
obywateli innych państwu członków Unii Euro-
pejskiej – dokumenty równoważne dokumentom 
wymienionym w punktach 1–8”. 

3) w § 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Z tytułu po-
niesionych kosztówu w zwiizku ze zwrotem lub 
umorzeniem należnościu pobiera się opłatę manipu-
lacyjni w wysokości 10% żidanej lub uiszczonej 
opłaty dodatkowej.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w zzienniku Urzędowym Województwa 
zolnośliskiego. 
 
 

WICEPRZEWOzNICZOCY 
RPzY MIEJSKIEJ 

 
WŁADYSŁAW GUT 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RULINIE  

z dnia 24 stycznia 2006 r. 

zmieniająca uchwałę nr RXXI/320/05 Rady Miejskiej w Rubinie z dnia 
22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
                  środków transportowych na terenie miasta Rubina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzidzie gminnym (tekst jednolity zz. U. 
z 2001 r. Nr 142u poz. 1591; z 2002 r. Nr 23u poz. 220; Nr 62u poz. 558; 
Nr 113u poz. 984; Nr 153u poz. 1271; Nr 214u poz. 1806; z 2003 r. Nr 80u 
poz. 717; Nr 162u poz. 1568; z 2004 r. Nr 102u poz. 1055; Nr 116u 
poz. 1203; Nr 167u poz. 1759; z 2005 r. Nr 172u poz. 1441; Nr 175u 
poz. 1457) w zwiizku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach  i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity zz. U. z 2002 r. Nr 9u 
poz. 84; Nr 200u poz. 1683; z 2003 r. Nr 96u poz. 874; Nr 110u poz. 1039; 
Nr 188u poz. 1840; Nr 200u poz. 1953; Nr 203u poz. 1966; z 2004 r. 
Nr 92u poz. 880 i poz. 884; Nr 96u poz. 959; Nr 123u poz. 1291; Nr 281u 
poz. 2782; z 2005 r. Nr 130u poz. 1087u Nr 143u poz. 1199; Nr 164u 
poz. 1365u Nr 167u poz. 1399; Nr 169u poz. 1419; Nr 175u poz. 1462 
i Nr 179u poz. 1484) uchwala sięu co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr LXXI/320/05 Rady Miejskiej w Lubinie  
z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków transportowych 
na terenie miasta Lubina wprowadza się następujice 
zmiany: 
1. W § 1 pkt 1 kolumna 2 otrzymuje brzmienie: „Sa-

mochody wyposażone w sprawny katalizator spalin 
lub gazowi instalację zasilajici albo spełniajice 
normy EURO Iu IIu III i więcej”; 

2. W § 1 pkt 3 kolumna 2 otrzymuje brzmienie: „Sa-
mochody wyposażone w sprawny katalizator spalin 
lub gazowi instalację zasilajici albo spełniajice 
normy EURO Iu IIu III i więcej”; 

3. W § 1 pkt 7 kolumna 2 otrzymuje brzmienie: „Sa-
mochody wyposażone w sprawny katalizator spalin 
lub gazowi instalację zasilajici albo spełniajice 
normy EURO Iu IIu III i więcej”; 

4. W § 2 po wyrazach „Euro Iu IIu III” dodaje się wyra-
zy „i więcej”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Mia-
sta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w zzienniku Urzędowym Województwa zolno-
śliskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWOzNICZOCY 
RPzY MIEJSKIEJ 

 
PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 

 
 
 
---------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujicych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

nowanego towarów między państwami członkowskimi (zz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992)u 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe (zz. Urz. WE L 187 z 20 sierpnia 1999). 

zane dotyczice ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskieju zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospoliti 

Polski Członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczy ogłoszenia tych aktów w zzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 



zziennik Urzędowy 
Województwa zolnośliskiego Nr 32 –  2812  – Poz. 445 
 

445 

UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW 

z dnia 24 stycznia 2006 r. 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Lurmistrza i Dyrektora 
szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzą-
cym jest miasto Wojcieszów, oraz sposobu podziału środków na te nagrody 
                    pomiędzy organ prowadzący a dyrektorów szkół 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzi-
dzie gminnym (tekst jednolity zz. U. 2001 r. Nr 142u poz. 1591 z póź. zm.) 
oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity zz. U. 2003 r. Nr 118u poz. 1112 z póź. zm.) po uzgodnie-
niu ze zwiizkami zawodowymi zrzeszajicymi nauczycieli uchwala sięu co 
następuje:  

 
 

§ 1 

Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród za osii-
gnięcia dydaktyczno-wychowawczeu opiekuńczo-wy-
chowawcze oraz realizację innych zadań statutowych 
szkoły ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnione-
go w budżecie Miasta. 

§ 2 

1. Z funduszu nagród dla nauczycieli 25% przeznacza 
się na nagrody Burmistrza i 75% na nagrody dyrek-
torów. 

2. Nagrody mogi być przyznawane dwa razy w roku 
w dniu: 
a) 14 października z okazji znia Komisji Edukacji 

Narodoweju 
b) w wyjitkowych przypadkach za zakończenie ro-

ku szkolnego. 
3. Nagrodę burmistrza może otrzymać: 

a) nauczycielu który spełnia warunki określone  
w § 7 uchwałyu  

b) dyrektor szkołyu który spełnia warunki określone 
w § 7 uchwały. 

4. Nagrodę dyrektora szkoły może otrzymać nauczy-
cielu który spełnia warunki określone w § 9 uchwa-
ły. 

5. Nagroda: 
a) burmistrza nie może być niższa niż 1.000 zł (ty-

siic złotych) brutto. 
b) zyrektora nie może być niższa niż 500 zł (pięć-

set złotych) brutto. 

§ 3 

Nagrodyu o których mowa w § 2u przyznawane si  
w dniu 14 października każdego roku z okazji znia 
Edukacji Narodoweju bidź w wyjitkowych przypad-
kach na zakończenie roku szkolnego. 
1. Nagroda dla nauczyciela może być przyznana raz  

w roku kalendarzowym. 
2. Wniosek o nadanie nagrody Burmistrza lub dyrekto-

ra powinien być złożony odpowiednio: 
1) do dnia 20 września danego rokuu jeśli nagroda 

ma być przyznana w dniu 14 październikau 
2) do końca majau jeśli nagroda ma być przyznana 

na zakończenie roku szkolnego. 
3. Wzór wnioskuu o którym mowa w pkt 2u stanowi 

załicznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Wniosek o nagrodę Burmistrza należy złożyć na 
dziennik podawczy Urzędu Miasta Wojcieszów. 

§ 4 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza wy-
stępuje w stosunku do :  
a) nauczyciela – dyrektor szkołyu 
b) dyrektora szkoły – Rada Pedagogiczna lub in-

spektor ds. kadru oświaty i Rady Miasta. 
2. W przypadku składania wniosku o nagrodę dla na-

uczycielau dyrektor szkoły przekłada opinię rady pe-
dagogicznej. 

§ 5 

Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje dyrektor z własnej 
inicjatywy lub na wniosek: 
1) rady pedagogiczneju 
2) rady rodzicówu 
3) rady szkoły. 

§ 6 

Burmistrz dokonuje analizy wniosku i decyduje o przy-
znaniu bidź nieprzyznaniu nagrody. 

§ 7 

1. Nagrodę Burmistrza może otrzymać nauczyciel nie-
będicy dyrektorem szkołyu który przepracował  
w szkole co najmniej dwa latau posiada dobri lub 
wyróżniajici ocenę pracy ustaloni w okresie ostat-
nich pięciu lat przed dati złożenia wniosku  
o przyznanie tej nagrody oraz spełnia co najmniej  
6 z następujicych kryteriów: 
1) W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

Osiiga dobre wyniki w nauczaniuu potwierdzone  
w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzo-
nych przez okręgowe komisje egzaminacyjneu 
osiiga dobre wyniki w nauczaniuu potwierdzone 
udziałem uczniów w zawodachu konkursachu 
olimpiadach – na szczeblu co najmniej regional-
nymu posiada udokumentowane osiignięcia  
w pracy z uczniami majicymi trudności w na-
uceu przygotowuje lub współorganizuje uroczy-
stości środowiskowe o charakterze edukacyj-
nymu osiiga dobre wyniki w pracy resocjaliza-
cyjnej z uczniami. 

2) W zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej: 
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Organizuje pomoc dla uczniów będicych  
w trudnej sytuacji materialnej lub życioweju pro-
wadzi działalność majici na celu zapobieganie i 
zwalczanie przejawów patologii społecznej 
wśród uczniówu organizuje współpracę szkoły  
z jednostkami zdrowiau pomocy społeczneju poli-
cjiu organizacjami lub stowarzyszeniami działa-
jicymi na rzecz oświaty i potrzeb dzieciu organi-
zuje udział rodziców w życiu szkoły. 

W zakresie zadań statutowych innych niż wymie-
nione w podpunktach 1)u 2): 
Uczestniczy w różnych formach doskonalenia za-
wodowegou angażuje się w tworzenie lub doposa-
żenie pracowni przedmiotowychu przewodniczy ze-
społowi przedmiotowemuu opracował i wdrożył in-
nowacyjny program nauczania. 

2. Nagrodę Burmistrza może otrzymać dyrektor szko-
łyu jeśli oprócz spełnienia warunków o którym mo-
wa w punkcie 1u prawidłowo realizuje zadania dy-
rektora szkoły określone w ustawie o systemie 
oświaty. 

§ 8 

Nagrodę dyrektora szkoły może otrzymać nauczycielu 
który przepracował w szkole co najmniej roku posiada 
dobri lub wyróżniajici ocenę pracy ustalona w okre-
sie ostatnich pięciu lat przed dati złożenia wniosku 
oraz spełnia co najmniej 6 z następujicych kryteriów: 
1) W zakresie zadań dydaktyczno wychowawczych: 

a) osiiga wysokie wyniki nauczania potwierdzone 
wewnitrzszkolnym badaniem wyników naucza-
niau 

b) przygotowuje uczniów do udziału w zawodachu 
konkursachu olimpiadachu  

c) posiada udokumentowanie osiignięcia w pracy  
z uczniami majicymi trudności w nauceu 

d) przygotowuje i wzorowo przeprowadza uroczy-
stości szkolne. 

2) W zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej: 
a) prowadzi wszechstronniu udokumentowani 

działalność majici na celu zwalczanie przeja-
wów niedostosowania i patologii społecznej 
wśród uczniówu 

b) organizuje akcje o charakterze charytatywnym  
i społecznymu 

c) wzorowo współpracuje z rodzicamiu 
d) współpracuje z jednostkami zdrowiau pomocy 

społeczneju policji oraz innymi organizacjami 
działajicymi na rzecz oświaty i dobra dziecka. 

3) W zakresie zadań statutowych szkoły innych niż 
wymienione w podpunktach 1)u 2): 
a) uczestniczy w różnych formach doskonalenia 

zawodowegou 
b) przeprowadza lekcje koleżeńskieu dba o estetykę 

i doposażenie pracowni przedmiotoweju 
c) czynnie uczestniczy w pracach zespołowych 

przedmiotowychu 
d) promuje szkołę na zewnitrz. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Wojcieszów.  

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w zzienniku Urzędowym Województwa 
zolnośliskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWOzNICZPCY RPzY 
 

IRENA KOSTIUK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Miasta Wojcieszów z dnia 24 stycznia 
2006 r. (poz. 445) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JERCZU-RASKOWICACH 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jelczu-Raskowicach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzidzie gminnym (tekst jednolity zz. U. z 2001 r. Nr 142u poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Miejska uchwalau co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadać nazwę nowo powstałej ulicyu stanowiicej wła-
sność Gminy Jelcz-Laskowiceu położonej w Jelczu- 
-Laskowicach: 

ul. Ziołowa – droga odchodzica łukiem od ul. K. Ty-
mienieckiegou włiczajica się następnie w ul. Łikowi 
w Jelczu-Laskowicach. 

określonej w załiczniku graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty 
ogłoszenia w zzienniku Urzędowym Województwa 
zolnośliskiego. 

 
 
 
 
 

PRZEWOzNICZOCY 
RPzY MIEJSKIEJ 

 
MARIAN ORZECHOWSKI 

 
 



zziennik Urzędowy 
Województwa zolnośliskiego Nr 32 –  2816  – Poz. 446 

Załącznik graficzny do uchwały Rady 
Miejskiej w Jelczu-Raskowicach z dnia 
27 stycznia 2006 r. (poz. 446) 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW 

z dnia 22 grudnia 2005 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego na 2006 rok w części należącej do kom-
petencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły 
                                    podstawowe i gimnazja 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzidzie gminnym (tekst jednolity zz. U. z 2001 r. Nr 142u poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 6u w nawiizaniu do art. 91z 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednoli-
ty zz. U. z 2003 r. Nr 118u poz. 1112 z późniejszymi zmianami) Rada Gmi-
ny uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin wynagrodzenia dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego pracuji-
cych w przedszkolachu szkołach podstawowych i gim-
nazjachu dla których organem prowadzicym jest Gmi-
na zzierżoniówu zwany dalej Regulaminem. 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogólne 

§ 2 

Regulamin określa: 
1. wysokość i szczegółowe zasady przyznawania na-

uczycielom dodatków: motywacyjnegou funkcyjne-
gou za trudne i uciiżliwe warunki pracy oraz wysłu-
gę latu 

2. szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstwu 

3. wysokość i zasady wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikajicych ze stosunku pracyu 

4. stawki wynagrodzenia zasadniczegou 
5. nagrody i dodatki mieszkaniowe. 

§ 3 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. nauczycielu bez bliższego określenia – rozumie się 

przez to nauczycieliu wychowawców i innych pra-
cowników pedagogicznych poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w przedszko-
lachu szkołach podstawowych i gimnazjach prowa-
dzonych przez Gminę zzierżoniówu 

2. dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora przed-
szkolau szkołyu gimnazjumu 

3. szkole bez bliższego określenia – rozumie się przez 
to przedszkoleu szkołę podstawowi i gimnazjum 
prowadzone przez Gminę zzierżoniówu 

4. Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy zzier-
żoniów. 

R o z d z i a ł  2 

Dodatek motywacyjny 

§ 4 

1. drodki na dodatki motywacyjne tworzy się: 

1) dla nauczycieli w wysokości stanowiicej 5% 
planowanych środków finansowych na wyna-
grodzenie zasadnicze nauczycieliu 

2) dla dyrektorów w wysokości stanowiicej 5% 
planowanych środków na wynagrodzenie zasad-
nicze dyrektorów. 

2. zodatek motywacyjny jest ruchomiu uznaniowi 
częścii wynagrodzenia i przyznawany jest w ra-
mach przydzielonych szkole środków finansowych. 

3. Nauczycielowi może być przyznany dodatek moty-
wacyjny w wysokości do 20% jego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

4. zodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dy-
rektor na czas określonyu nie krótszy niż 3 miesiice 
i nie dłuższy niż do końca roku szkolnegou z wyłi-
czeniem okresów przebywania na urlopie dłuższym 
niż 14 dni. 

5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje się 
na podstawie kryteriów opracowanych przez szko-
łę. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest: 
1) Uzyskiwanie szczególnych osiignięć dydak-

tycznychu wychowawczychu opiekuńczychu  
a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniówu z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczycielau postępów lub dobrych osiignięć 
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzo-
nych wynikami klasyfikacji lub promocjiu 
efektami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursachu zawodachu olim-
piadachu itp.u 

b) umiejętne rozwiizywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicamiu 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniówu aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujicych 
szczególnej opiekiu 

2) Jakość świadczonej pracyu w tym zwiizanej z 
powierzonym stanowiskiem kierowniczymu do-
datkowym zadaniem lub zajęciemu a w szcze-
gólności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie 

się do przydzielonych obowiizkówu 
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-

dowychu 
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c) wzbogacanie własnego warsztatu pracyu 
d) dbałość o estetykę powierzonych pomiesz-

czeń i sprawność pomocy dydaktycznych  
i innych urzidzeń szkolnychu 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolneju w tym pedagogiczneju 

f) rzetelne i terminowe wywiizywanie się  
z poleceń służbowychu 

g) przestrzeganie dyscypliny pracyu 
3) Ocena pracyu 
4) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęću 

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Kar-
ty Nauczycielau a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnychu 
b) udział w komisjach przedmiotowych i in-

nychu 
c) opiekowanie się samorzidem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łajicymi na terenie szkołyu 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskichu przejawia-
nie innych form aktywności w ramach we-
wnitrz szkolnego doskonalenia nauczycieliu 

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody zolno-
śliskiego PN.II.0911-23/10/06 z dnia 31 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 5 we 
fragmencie: „Nauczycielowi dodatek motywacyj-
ny przyznaje się na podstawie kryteriów opraco-
wanych przez szkołę”). 

6. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
bywa po przepracowaniu jednego roku szkolnego 
w danej szkole. 

7. zodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie-
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycz-
nychu wychowawczych lub opiekuńczych z po-
wodu przebywania nauczyciela na: 
1) urlopie dla poratowania zdrowiau macierzyń-

skim lub wychowawczymu 
2) zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden mie-

siic. 
8. Nauczycielowiu któremu powierzono stanowisko 

kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje 
w okresie: 
1) przebywania na urlopie zdrowotnymu macie-

rzyńskim lub wychowawczymu 
2) zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden mie-

siic. 
9. Nauczycielowi uzupełniajicemu obowiizujicy 

wymiar zajęć w innej szkole dodatek motywacyj-
ny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej  
w uzgodnieniu z dyrektorem szkołyu w której na-
uczyciel uzupełnia obowiizujicy wymiar zajęć. 

10. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie  
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywa-
cyjny ustala dyrektor szkołyu do której nauczyciel 
został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrekto-
ra szkoły poprzedniej. 

11. zyrektorowi może być przyznany dodatek moty-
wacyjny w wysokości 20% jego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

12. zodatek motywacyjny dyrektorom przyznaje Wójt 
na czas określony nie krótszy niż 3 miesiice i nie 
dłuższy niż do końca roku szkolnegou z wyłicze-

niem okresów przebywania na urlopie dłuższym 
niż 14 dni. 

13. zecyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
przekazuje się nauczycielowiu dyrektorowi w for-
mie pisemneju a kopie włicza się do akt osobo-
wych. 

14. zodatek motywacyjny nie przysługuje za czas 
nierealizowania przez dyrektora godzin dydak-
tycznychu wychowawczychu opiekuńczych oraz 
niepełnienia obowiizków dyrektora z powodu 
przebywania na: 
1) urlopie dla poratowania zdrowiau macierzyń-

skim lub wychowawczymu 
2) zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden mie-

siic. 
15. Nowo powołany dyrektoru z wyjitkiem dyrektora 

powołanego na kolejni kadencjęu może otrzymy-
wać dodatek motywacyjny nie wcześniej niż po 
upływie jednego roku pracy na zajmowanym sta-
nowisku 

16. zodatek motywacyjny dla dyrektora przyznawany 
jest według następujicych kryteriów: 
1) zyrektor jako organ nadzoru pedagogicznego: 

a) tworzenie warunków (planowanieu organi-
zowanie i przewidywanie skutków podej-
mowanych decyzji) dla prowadzenia prawi-
dłowej działalności dydaktyczneju opiekuń-
czej i wychowawczej szkołyu 

b) właściwe motywowanie oraz monitorowa-
nie pracy nauczycieli i pracowników admini-
stracyjno-obsługowychu 

c) inspirowanieu projektowanie i organizowanie 
systemu wewnitrz szkolnego doskonalenia 
nauczycieli na podstawie przeprowadzo-
nych diagnoz oraz zaplanowanych zadańu 

d) stosowanie i doskonalenie aktywizujicych 
metod pracyu prowadzenie innowacji i eks-
perymentów pedagogicznych podnoszicych 
efektywność i atrakcyjność szkołyu 

e) aktualizowanie wiedzy i umiejętności po-
przez uczestnictwo w zorganizowanych 
formach kształcenia i doskonalenia oraz ich 
wykorzystanie w pracy na rzecz rozwoju 
szkołyu 

f) organizowanie i kierowanie pracami komisji 
powołanej przez Okręgowi Komisję Egza-
minacyjni do przeprowadzenia sprawdzianu 
w klasie VI szkoły podstawowej lub egza-
minu gimnazjalnego. 

Za realizację powyższych zadań dyrektor może 
otrzymać do 18 pkt (za każdy podpunkt w sali 
od 0 do 3 punktów). 

2) zyrektor jako zarzidzajicy placówki: 
a) racjonalna gospodarka środkami finanso-

wymi (wykorzystanie środków budżeto-
wychu pozyskiwanie środków pozabudże-
towych lub podejmowanie działań zmierza-
jicych do wzbogacania majitku szkolnego) 
oraz racjonalizacja kosztów działalności 
szkołyu 

b) terminowe wykonywanie zaplanowanych 
zadań własnych i zleconych przez organ 
prowadzicyu 
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c) szkoła w środowisku lokalnym (formy 
współpracyu inicjatywy na rzecz środowi-
skau pomoc dzieciom biednym i z rodzin za-
grożonych patologii społeczni)u 

d) bezpieczeństwo w szkoleu m.in. problem 
przemocyu alkoholizmuu narkomaniiu palenia 
tytoniuu przestrzegania przepisów bhp  
i ppoż. 

Za realizację powyższych zadań dyrektor może 
otrzymać do 12 pkt (za każdy podpunkt w ska-
li od 0 do 3 punktów). 

3) zyrektor jako kierownik zakładu pracy: 
a) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych 

(polityka kadrowa)u 
b) troska o właściwe stosunki interpersonalne 

w zakładzie i kreowanie twórczej atmosfery 
pracyu 

c) dbałość o powierzony majiteku czystość  
i estetykę szkoły oraz jej otoczeniau remonty 
bieżiceu 

d) samodzielność w rozwiizywaniu proble-
mówu 

e) sposób prowadzenia dokumentacji szkoły 
oraz znajomość prawa oświatowego i prze-
strzeganie jego zasadu 

Za realizację powyższych zadań dyrektor może 
otrzymać do 20 pkt (za każdy podpunkt w ska-
li od 0 do 4 punktów). 

17. Przyjmuje sięu że 1 punkt jest odpowiednikiem 2% 
stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektora pla-
cówki. 

18. Wójt ustalajic stawkę dodatku motywacyjnego 
dla dyrektora uwzględnienia także inne kryteria niż 
wymienione w § 4 ust. 16 pkt 1–3u a w szcze-
gólności: 
1) opinie dotyczice pracy dyrektorau zgłoszone 

przez organ nadzoru pedagogicznegou 
2) sposób realizacji zarzidzeń lub decyzji organu 

prowadzicegou 
3) uzasadniony wniosek Rady Rodzicówu 
4) stwierdzenie po kontroli przeprowadzonej przez 

organ prowadzicyu uchybień w pracy dyrekto-
ra lub szkołyu 

5) nieprzestrzeganie przez dyrektora lub podle-
głych mu pracowników dyscypliny pracy. 

19. Zmiana ustalonej stawki dodatku motywacyjnego 
z przyczynu o których mowa w ust. 18u może na-
stipić w dowolnym terminie z moci od pierwsze-
go dnia następnego miesiicau po decyzji Wójta. 

20. zodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie  
a góryu w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody zolno- 
śliskiego PN.II.0911-23/10/06 z dnia 31 stycznia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 19  
i ust. 20). 

R o z d z i a ł  3 

Dodatek funkcyjny 

§ 5 

1. Nauczycielowiu któremu powierzono stanowisko 
kierownicze w szkoleu przysługuje dodatek funkcyj-
ny w wysokości określonej w tabeli: 

Lp. Stanowisko 
Kwota dodatku z zł mie-

sięcznie 

1 Szkoły podstawowe i Gimnazja 

a 
zyrektor szkoły liczicej do 
10 oddziałów 

150–400 

b 
zyrektor szkoły liczicej od 
10 do 14 oddziałów 

200–500 

c Wicedyrektor 100–300 

 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora usta-
la Wójt w granicach stawek określonych w tabeliu 
uwzględniajic: 
1) warunki organizacyjneu m.in.: 

a) liczbę oddziałówu 
b) liczbę zastępcówu 
c) zmianowośću 
d) liczbę budynkówu w których funkcjonuje 

szkoła. 
2) Efektywność funkcjonowania szkołyu m.in.: 

a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środ-
kami finansowymiu 

b) prawidłowo prowadzoni politykę kadrowiu 
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach 

działalności gospodarczej szkołyu 
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze 

ocenu protokoły egzaminówu dzienniki lekcyj-
ne) i kadrowej zgodnie z obowiizujicymi 
przepisamiu 

e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie 
szkoły. 

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów oraz osób wymienionych w ust. 4 pkt 1 i 2 
przyznaje dyrektor szkoły z tymu że łiczna wyso-
kość tych dodatków nie może przekroczyć 50% 
dodatku przyznanego dyrektorowi. 

4. Nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań przy-
sługuje dodatek funkcyjny: 
1) opiekun stażu w wysokości 30 zł miesięcznie 

za: 
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozwo-

ju zawodowego nauczycielau 
b) opracowanie projektu oceny dorobku zawo-

dowego nauczyciela odbywajicego stażu 
2) Wychowawstwo: 

a) od 35 zł do 40 zł miesięcznie w przedszko-
lachu niezależnie od liczby grupu w których 
prowadzi się zajęciau 

b) od 30 zł do 35 zł miesięcznie w szkołach 
podstawowych i gimnazjach za: 
– planowanie i organizowanie różnych form 

życia zespołowego integrujicych uczniówu 
– planowi i systematyczni realizację pro-

gramu wychowawczego szkołyu 
– współpracę z rodzicamiu wspieranie ich  

w wychowywaniu dzieciu włiczanie w ży-
cie oddziału i szkołyu 

– opiekę nad wychowankami wymagajicymi 
pomocy. 

5. Nauczycielowi przedszkola u zatrudnionemu w nie-
pełnym wymiarze zajęću przysługuje dodatek funk-
cyjny za wychowawstwo w wysokości proporcjo-
nalnej do wymiaru zatrudnienia. 
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6. W przypadkuu gdy nauczyciel pełni funkcję opie-
kuna stażu przez niepełny miesiic kalendarzowy 
dodatek wypłacany jest w kwocie wynikajicej  
z przemnożenia 1/30 stawki dodatku opiekuna 
stażu przez liczbę dni sprawowania tej funkcji. 

7. Jeżeli nauczyciel odbywajicy staż przebywa na 
zwolnieniu lekarskim ust. 5 stosuje się odpowied-
nio jak w pkt 6. 

8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiica następujicego po mie-
siicuu w którym nastipiło powierzenie funkcjiu  
a jeżeli powierzenie nastipiło pierwszego dnia 
miesiica – od tego dnia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody zolno-
śliskiego PN.II.0911-23/10/06 z dnia 31 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 8). 

9. Nauczycielu któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określonyu traci prawo do do-
datku funkcyjnego z upływem tego okresuu  
a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem 
miesiicau w którym nastipiło odwołanieu a jeśli 
odwołanie nastipiło pierwszego dnia miesiica – 
od tego dnia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody zolno-
śliskiego PN.II.0911-23/10/06 z dnia 31 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 9). 

10. zyrektorowi przysługuje tylko jeden dodateku  
a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej do-
datkówu przysługuje dodatek wyższy. 

11. zodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi 
szkoły w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły od 
pierwszego dnia miesiica kalendarzowego nastę-
pujicego po trzech miesiicach pełnienia zastęp-
stwa za nieobecnego dyrektora. 

12. zodatek funkcyjny dla dyrektora przysługuje rów-
nież innej osobie wskazanej do zastępowania dy-
rektora w czasie jego nieobecności w szkołachu  
w których nie przewidziano stanowiska wicedy-
rektorau od pierwszego dnia miesiica kalendarzo-
wego następujicego po jednym miesiicu pełnienia 
zastępstwa. 

13. zodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracyu w okre-
sie urlopu dla poratowania zdrowiau w okresach 
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadni-
cze oraz od pierwszego dnia miesiica następuji-
cego po miesiicuu w którym nauczyciel zaprzestał 
pełnienia obowiizków z innych powodówu do któ-
rych został przypisany ten dodatek. 
Jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiizków nastipi-
ło od pierwszego dnia miesiica – od tego dnia. 

14. zodatek funkcyjny może być cofnięty lub zmie-
niona jego wysokość w przypadku zmiany warun-
ków uzasadniajicych jego przyznanieu bez potrze-
by wypowiadania warunków pracy. 

15. zodatek funkcyjny dla dyrektora i wicedyrektora 
szkoły wypłaca się z góryu pozostałe dodatki funk-
cyjne wypłaca się z dołuu w terminie wypłaty wy-
nagrodzenia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody zolno- 
śliskiego PN.II.0911-23/10/06 z dnia 31 stycznia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 15). 

R o z d z i a ł  4 

Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy 

§ 6 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne wa-
runki pracy w przypadkuu gdy: 
1) prowadzi zajęcia dydaktyczne w oddziałach 

przyspasabiajicych do pracy zawodowej w wy-
sokości 5% wynagrodzenia zasadniczegou 

2) prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 
w specjalnych przedszkolach (oddziałach spe-
cjalnych) lub prowadzi indywidualne nauczanie 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego w wysokości 10% wynagrodzenia za-
sadniczegou 

3) prowadzi w przedszkolach zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze z dziećmi upośledzonymi  
w stopniu głębokim w wysokości 10% wyna-
grodzenia zasadniczegou według zasad ustalo-
nych w § 7 ust. 1. 

2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za uciiżliwe 
warunki pracy w przypadkuu gdy prowadzi zajęcia 
wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2–3. 
1) z dziećmi i młodzieżiu których rodzaj stopnia nie-

pełnosprawności został określony w § 2 rozpo-
rzidzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 01 lutego 2002r. w sprawie kryteriów 
ocen niepełnosprawności u osób w wieku do  
16 roku życia (zz. U. Nr 17u poz. 162)u 

2) z młodzieżi powyżej 16 roku życia uzasadnia 
konieczność sprawowania stałej opieki lub udzie-
lania pomocyu oraz prowadzonych z dziećmi  
i młodzieżi powyżej 16 roku życiau u których 
wystipiło naruszenie sprawności organizmu  
z przyczynu o których mowa w § 32 ust. 1 roz-
porzidzenia Ministra Gospodarkiu Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności (zz. U. Nr 139u 
poz. 1328)  

w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadnicze-
gou według zasad ustalonych w § 7 ust. 1. 

§ 7 

1. zodatek za pracę w trudnych i uciiżliwych warun-
kach pracy przysługuje za godziny faktycznie prze-
pracowane w tych warunkachu i w wysokości pro-
porcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin 
w stosunku do obowiizujicego wymiaru godzin. 

2. zodatek za pracę w trudnych i uciiżliwych warun-
kach przysługuje również w okresie niewykonywa-
nia pracyu za które przysługuje wynagrodzenie li-
czone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Prawo do dodatkówu o których mowa w § 6 niniej-
szego regulaminuu powstaje z dniem podjęcia pracy 
w takich warunkachu a ustaje z końcem miesiicau 
w którym nastipiło zaprzestanie pracy w tych wa-
runkach. 

4. zodatkiu o których mowa w § 6 niniejszego regu-
laminuu wypłaca się miesięcznie z dołu w ramach 
posiadanych środków. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody zolno-
śliskiego PN.II.0911-23/10/06 z dnia 31 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 4). 
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R o z d z i a ł  5 

Dodatek za wysługę lat 

§ 8 

1. zodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) pocziwszy od pierwszego dnia miesiica kalen-

darzowego następujicego po miesiicuu w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do 
wyższej stawki dodatkuu jeżeli nabycie prawa 
nastipiło w ciigu miesiicau  

2) za dany miesiicu jeśli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej jego stawki nastipiło od pierwszego 
dnia miesiica. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody zolno-
śliskiego PN.II.0911-23/10/06 z dnia 31 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2). 

2. zodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności 
do pracy w skutek chorobyu konieczność osobiste-
go sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodzinyu za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego. 

3. zodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 
dniu za które otrzymuje wynagrodzenieu chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej. 

4. zodatek za wysługę ustala nauczycielowi dyrektor 
szkołyu a dyrektorowi Wójtu uwzględniajic wymogi 
zawarte w § 8. 

5. zodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody zolno-
śliskiego PN.II.0911-23/10/06 z dnia 31 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 5). 

R o z d z i a ł  6 

Szczegółowe  zasady obliczania i wypłacania  
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za jedni godzinę ponadwymiarowi 
ustala się dzielic stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łicznie z dodatkami za warunki pracy) przez 
miesięczni liczbę godzin obowiizkowego wymiaru 
zajęću ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznychu 
wychowawczych lub opiekuńczychu realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

2. Miesięczni liczbę godzin obowiizkowego wymiaru 
zajęć nauczycielau o której mowa w ust. 1u uzysku-
je się mnożic tygodniowy obowiizkowy wymiar 
godzin przez 4u16 z zaokrigleniem do pełnych go-
dzin w ten sposóbu że czas zajęć do 0u5 godziny 
pomija sięu a co najmniej 0u5 godziny liczy się za 
pełni godzinę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweu przy-
dzielone w arkuszu organizacyjnym szkołyu nie 
przysługuje za dniu w których nauczyciel nie realizu-
je zajęć z powodu przerw przewidzianych przepi-
sami o organizacji roku szkolnegou rozpoczynania 
lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

4. Godziny ponadwymiarowe przypadajice w dniachu 
w których nauczyciel nie mógł realizować z przy-
czyn leżicych po stronie pracodawcyu w szczegól-
ności w zwiizku z: 
1) zawieszeniem zajęću 
2) wyjazdem uczniów zorganizowanych przez szko-

łęu 
3) chorobi ucznia nauczania indywidualnego trwa-

jici nie dłużej niż tydzieńu traktuje się jak godzi-
ny odbyte. 

5. zla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniachu w których przypadaji dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w ty-
godniachu w których zajęcia rozpoczynaji się lub 
kończi w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiizkowy tygodniowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.  
W taki sam sposób rozlicza się godziny ponadwy-
miarowe nauczycieli korzystajicych z urlopu z tytu-
łu opieki nad dzieckiem do lat 14 oraz urlopów oko-
licznościowych. Liczba godzin ponadwymiarowychu 
za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygo-
dniuu nie może być jednak większa niż liczba godzin 
przydzielonych w arkuszu organizacyjnym. 

6. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodat-
kowe za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdża-
jicymi do innych miejscowości w ramach tzw. „zie-
lonych szkół” w wysokości wynagrodzenia za 1 
godzinę ponadwymiarowi za każdy dzień trwania 
„zielonej szkoły”. 

7. Wynagrodzenie za jedni godzinę zastępstwa doraź-
negou przydzielonego nauczycielowi zgodnie z jego 
kwalifikacjami do nauczania przedmiotuu ustala się 
tak jak za jedni godzinę ponadwymiarowi. 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody zolno- 
śliskiego PN.II.0911-23/10/06 z dnia 31 stycznia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 3u 4u 5u 6  
i ust. 8). 

R o z d z i a ł  7 

Wynagrodzenie zasadnicze 

§ 10 

1. Jako stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia 
zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla na-
uczycieli określone w rozporzidzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w spra-
wie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieliu ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wol-
nym od pracy (zz. U. Nr 22u poz. 181). 

2. W 2006r. nie przewiduje się środków na podwyż-
szenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego określonych w rozporzidzeniuu o którym 
mowa w ust. 1. 

3. zo obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli 
uwzględniajicej przewidywani strukturę zatrudnie-
nia w roku 2006u przyjmuje się osoby zatrudnione 
w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 
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4. Liczba nauczycieli przyjęta do obliczeń jest sumi 
liczby nauczycieli zatrudnionych na pełny etat eta-
tów przeliczeniowychu wynikajicych z zatrudnienia 
nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć. 

R o z d z i a ł  8 

Nagrody 

§ 11 

W budżecie Gminy tworzy się fundusz nagród z prze-
znaczeniem na nagrody dla nauczycieli za ich osiignię-
cia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% 
planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń oso-
bowych dla nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty 
nagród organu prowadzicego szkoły i dyrektorów 
szkół z tego:  
a) 0u8% z przeznaczeniem na nagrody dyrektorau  
b) 0u2% z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy. 

§ 12 

Nagrody maji charakter uznaniowy i mogi być przy-
znane nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co 
najmniej 1 roku. 

§ 13 

Nagrody przyznawane si w terminie do dnia 14 paź-
dziernika każdego roku z okazji znia Edukacji Narodo-
wej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na-
groda może być przyznawana w innym terminie. 

§ 14 

1. Nagroda Wójta może być przyznawana: 
a) dyrektorom szkół i placówek prowadzonych 

przez gminę; 
b) nauczycielom zatrudnionym w szkołach i pla-

cówkach na terenie gminy. 
2. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta dla dy-

rektora szkoły może występować: 
a) Zastępca Wójta; 
b) wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio nad-

zorujicy szkołę; 
c) rada rodziców lub rada szkoły. 

3. Wnioseku o którym mowa w ust. 2u podlega zaopi-
niowaniu w terminie 14 dni przez nauczycielskie 
zwiizki zawodowe . Nie przedstawienie opinii we 
wskazanym terminie uważa się za rezygnację  
z prawa do jej wyrażenia. 

4. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta dla na-
uczycieli mogi występować: 
a) dyrektorzy szkół w stosunku do nauczycieli da-

nej szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
radę pedagogiczniu 

b) wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio nad-
zorujicy szkołę. 

5. Wnioski o Nagrodę Wójta muszi zawierać uzasad-
nienieu w którym należy podać wymierne efekty 
pracy osiigane przez nauczyciela lub dyrektora. 

6. Wnioskiu o których mowa w ust. 2 i 4u opiniuje 
komisja powołana przez Wójta Gminy w drodze za-
rzidzenia w skład której wchodzi: 
a) dwóch przedstawicieli organu prowadzicego 

szkołę; 
b) przedstawiciel zwiizków zawodowych; 
c) przedstawiciel organu prowadzicego nadzór pe-

dagogiczny. 

7. Komisja rozpatruje przedłożone wnioski i zgłasza 
Wójtowi Gminy propozycje kandydatów do na-
grody wraz z uzasadnieniem wyboru. Ostateczni 
decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje 
Wójt Gminy. 

8. Wójt Gminy może z własnej inicjatywy przyznać 
nagrodę dyrektorowi lub nauczycielowi. 
W takim przypadku wniosek nie podlega zaopi-
niowaniu przez Komisje. 

9. zyrektor lub nauczycielu któremu została przyzna-
na Nagroda Wójta otrzymuje dyplomu którego od-
pis umieszcza się w jego aktach osobowych. 

10. Wnioskiu o których mowa w ust. 2 i 4u należy skła-
dać w Urzędzie Gminy w zzierżoniowie w termi-
nie do 20 września każdego roku na formularzu 
stanowiicym załicznik nr l do niniejszej uchwały. 

§15 

1. zecyzję w sprawie przyznania Nagrody zyrektora 
podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii ra-
dy pedagogicznej. 

2. Fakt przyznania nagrody nauczycielowi dyrektor 
szkoły potwierdza na piśmie wraz z uzasadnieniem. 
Kopie pisma umieszcza się w aktach osobowych. 

3. Nauczycielu któremu została przyznana Nagroda 
zyrektorau otrzymuje list gratulacyjnyu którego od-
pis umieszcza się w jego aktach osobowych. 

§ 16 

Nagroda Wójta może być przyznana nauczycielowiu 
który spełnia co najmniej 4u a nagroda zyrektora na-
uczycielowiu który spełnia co najmniej 3 z niżej poda-
nych kryteriów: 
1. w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej: 

a) osiiganie dobrych wyników w nauczaniu po-
twierdzonych w sprawdzianach i egzaminach 
uczniówu 

b) osiiganie bardzo dobrych wyników nauczania w 
szkole potwierdzonych wynikami odpowiednich 
pomiarów edukacyjnychu liczba laureatów olim-
piadu konkursów pozaszkolnych i innychu zawo-
dów sportowych; 

c) podejmowanie działalności innowacyjnej w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowaniau opracowywanie autorskich pro-
gramów i publikacji; 

d) posiadanie udokumentowanych osiignięć w pra-
cy z uczniem uzdolnionym lub z uczniami maji-
cymi trudności w nauce; 

e) przygotowywanie i organizowanie uroczystościu 
imprez kulturalnychu sportowychu rekreacyjnychu 
wypoczynkowych na rzecz szkoły i gminy; 

f) podejmowanie działań w rozwijaniu zaintereso-
wań uczniów w szczególności opiekowanie się 
organizacjami działajicymi w szkoleu prowadze-
nie dodatkowych zajęć z uczniami; 

2. w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub wy-

chowankom będicym w trudnej sytuacji mate-
rialnej i życioweju pochodzicym z rodzin ubogich 
lub patologicznych; 

b) prowadzenie działalności majicej na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieżyu w szczególno-
ści narkomanii i alkoholizmu; 
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c) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły  
i rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzi-
cami; 

d) organizuje współpracę szkoły z policjiu organiza-
cjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w za-
kresie zapobiegania i usuwania przejawów pato-
logii społecznej i niedostosowania społecznego 
dzieci i młodzieży; 

e) inspirowanie działalności społecznej na rzecz 
szkoły i środowiska. 

3. w zakresie działalności pozaszkolnej: 
a) doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez udział 

w różnego rodzaju formach doskonalenia zawo-
dowego; 

b) prowadzenie lekcji otwartych; 
c) udzielanie pomocy w adaptacji zawodowej mło-

dych nauczycieli; 
4. W zakresie realizacji planu szkoły: 

a) aktywne uczestniczenie w tworzeniuu aktualiza-
cji i nowelizacji dokumentów prawa we-
wnitrzszkolnego; 

b) wzorowi realizację zadań wynikajicych z planu 
pracy szkoły. 

5. W zakresie zarzidzania szkołi: 
a) aktywny udział szkoły i jej reprezentowanie  

w działaniach promujicych gminę; 
b) tworzenie warunków do prowadzenia prawidło-

wej działalności dydaktyczneju opiekuńczej i wy-
chowawczej szkoły; 

c) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej oraz 
dbanie o właściwi organizację pracy; 

d) prawidłowi współpracę z radi pedagogiczniu 
radi rodziców i radi szkoły;  

e) racjonalne wykorzystywanie środków budżeto-
wych i pozyskiwanie dodatkowych środków fi-
nansowych; 

f) dbanie o infrastrukturę szkoły; 
g) podnoszenie swoich kwalifikacji; 
h) inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifi-

kacji; 
i) popieranie wszelkich działań nauczycieliu rodzi-

ców majicych na celu wzbogacenie oferty szko-
ły. 

R o z d z i a ł  9 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 17 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiizkowego 
wymiaru godzin w przedszkolach i szkołach pod-
stawowych majicych siedzibę na terenie Gminy 
zzierżoniów i posiadajicemu kwalifikacje wymaga-
ne do zajmowania stanowiska nauczyciela przysłu-
guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wsokośc nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
gou w zależności od liczby osób w rodzinie upraw-
nionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 
a) 6% miesięcznej stawki najniższego wynagro-

dzenia za pracę pracownikówu ustalonego przez 
Ministra Pracy i Polityki Socjalneju zwanego dalej 
„najniższym wynagrodzeniem" – dla 1 osobyu 

b) 8% najniższego wynagrodzenia – dla dwóch 
osóbu 

c) 10% najniższego wynagrodzenia – dla trzech 
osóbu 

d) 12% najniższego wynagrodzenia – dla czterech  
i więcej osóbu 

3. zo członków rodziny o której mowa w ust. 2 zali-
cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszku-
jicych: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozo-
stajicych na jego wyłicznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowiu będicego 
także nauczycielemu stale z nim zamieszkujicemu 
przysługuje tylko jeden nauczycielski dodatek 
mieszkaniowyu w wysokości określonej w ust. 2. 
Małżonkowie wspólnie wskazuji pracodawcęu który 
będzie wypłacał dodatek jednemu z nich. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczycielau a w przypadku nauczycieliu 
o których mowa w ust.4u na ich wspólny wniosek. 

6. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje 
dyrektoru a dyrektorowi Wójt Gminy. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do 
zajmowania przez niego lokalu mieszkalnegou 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje od 
pierwszego dnia miesiica następujicego po miesii-
cuu w którym nauczyciel złożył wniosek o jego 
przyznanie. 

§ 18 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje  
w okresie wykonywania pracyu a także w okresach: 
1) Nieświadczenia pracy za które przysługuje wyna-

grodzenieu 
2) Pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznegou 
3) Odbywania zasadniczej służby wojskoweju prze-

szkolenia wojskowegou okresowej służby wojsko-
wej; w przypadku jednaku gdy z nauczycielem po-
wołanym do służby wojskowej zawarta była umo-
wa o pracę na czas określonyu dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresuu na który umowa by-
ła zawartau 

4) Korzystania z urlopu wychowawczego. 

R o z d z i a ł  10 

Postanowienia koUcowe 

§ 19 

1. Nauczycielowiu który nie osiiga średniego wyna-
grodzeniau o którym mowa w art. 30 ust. 3 i 4 Kar-
ty Nauczycielau dyrektor powinien w pierwszej ko-
lejności przydzielić godzin zastępstw doraźnych. 

2. Nauczycielowi stażyście należy zagwarantować 
pełnienie funkcji wychowawcy oddziału i przydzie-
lanie miesięcznie minimum 25 godzin ponadwymia-
rowych lub godzin zastępstw doraźnych. 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
zzierżoniów. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w zzienniku Urzędowym Województwa 
zolnośliskiegou z moci obowiizujici od dnia l stycz-
nia 2006 roku. 

PRZEWOzNICZOCY 
RPzY GMINY 

 
ADAM JAN MAK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grud-
nia 2005 r. (poz. 447) 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 13 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Gminy Jawor na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do 
                                budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. zz. U. 
z 2001 roku Nr 55u ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104u  
Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie 
powołania przewodniczicych i członków składów orzekajicych w sprawach 
dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzi-
cych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład Orzekajicy Regionalnej 
Izby Obrachunkowej postanowił: 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Gminy Jawor na 2006 rok oraz prawidłowości dołiczonej 
do budżetu prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr LX/308/05 Rady Miejskiej w Jaworze z 28 grudnia 2005 roku w sprawie bu-

dżetu Gminy Jawor na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu – Zespołu w Legnicy w dniu 3 stycznia 2006 roku. Z przedmiotowej uchwały wy-
nikau że: 
1) Rada Miejska w Jaworze uchwaliła 

– dochody w wysokości  45.481.404 zł 
– wydatki w wysokości  47.836.058 zł 
– deficyt budżetowy w wysokości                  2.354.654 zł 
– przychody  z tytułu sprzedaży papierów wartościowych  4.500.000 zł 
– rozchody zwiizane ze spłati kredytówu pożyczek 

i wykupem papierów wartościowych w wysokości      2.145.346 zł 
2) Prognoza długu Gminy Jawor obejmuje lata 2006–2014. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 

1) wielkość deficytu budżetu zaplanowana na 2006 rok stanowi 5u18% planowanych na 
2006 rok dochodówu a wskazane źródło jego pokrycia jest zgodne z art. 168 ust. 1 
pkt 1 ustawy o finansach publicznychu 

2) dług gminy z tytułu zaciigniętych w poprzednich latach kredytówu pożyczek i wyemi-
towanych papierów wartościowychu według stanu na koniec 2005 rokuu wynosił 
5.660.756 zł i stanowił 13u67% przewidywanego wykonania dochodów w 2005 ro-
ku.  
W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano częściowi spłatę zobowiizań z poszcze-
gólnych tytułów dłużnychu w łicznej kwocie 2.145.346 zł oraz sprzedaż papierów 
wartościowych w wysokości 4.500.000 zł co spowodujeu że dług gminy na koniec 
2006 roku zwiększy się do kwoty 8.015.410 złu a wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 
17u62%.  
W kolejnych latach kwota zadłużenia będzie malałau a relacja długu do dochodów 
kształtować się będzie od 12u35 % w 2007 roku do 0u14% w 2013 rokuu aż do cał-
kowitej spłaty w 2014 roku. W okresie objętym prognozi zadłużenie gminy nie prze-
kroczy progu 60%u o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych. 

Natomiast spłata rat zaciigniętych zobowiizań wraz z odsetkami stanowić będzie 5u82% 
planowanych dochodów w 2006 roku. W poszczególnych latach prognozowanego zadłu-
żenia wskaźnik tenu liczony bez odseteku wahać się będzie w granicach od 0u64%  
w 2007 roku do 2u45% w 2013 roku i będzie niższy od dopuszczalnej granicy 15% wy-
nikajicej z art. 169 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy. 
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II. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Burmistrzowi Miasta Jawora przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie  
14 dni od daty jej otrzymania. 
 
 

PRZEWOzNICZPCP 
SKŁPzU ORZEKPJOCEGO 

 
ALICJA SZWABOWICZ-SALA 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 13 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Marciszów na 2006 rok 
                                       prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samo-
rzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa  
zolnośliskiegou ze zmianamiu Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu Gminy Marciszów na 
2006 rok prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 
 
 Uchwała nr XLIII/206/05 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie bu-
dżetu Gminy Marciszów na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 5 stycznia 2006 roku.  
W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości –   9.405.651 zł 
2. wydatki w wysokości – 10.788.251 zł 
3. deficyt budżetu miasta  –   1.382.600 zł 
4. przychody z kredytów  –   1.990.000 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek i kredytów –      607.400 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu Gminy Marciszów w roku 
budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota długu na koniec 
2006 roku wyniesie 4.533.400 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas zaciignięte pożyczki  
i kredyty oraz planowany do zaciignięcia w 2006 roku kredyt w łicznej kwocie 1.990.000 zł. 
Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek i kredytów wraz  
z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2006 rok dochodów mieści się w gra-
nicach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych  i wynosi 8u69%. Natomiast 
kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2006 rok stanowi 48u2% i nie 
przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy ustalonej w art. 170 tejże ustawyu wyno-
szicej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastipi do roku 2016. 

 Prognozowana kwota długu Gminy Marciszów na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zo-
bowiizań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
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– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu  
– wymagalnych zobowiizań:  

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecznych 
decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art.20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przy-
sługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 

PRZEWOzNICZOCY 
SKŁPzU ORZEKPJOCEGO 

 
KRYSTYNA WRZOSEK 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 13 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Podgórzyn  
na 2006 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samo-
rzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa  
zolnośliskiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o prawidłowości dołiczonej do budżetu Gminy 
Podgórzyn na 2006 rok prognozy kwoty długu. 

 

Uzasadnienie 

 
 Uchwała nr XXXVIII/283/05 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu Gminy Podgórzyn na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 6 stycznia 2006 roku.  
W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości  15.022.066 zł 
2. wydatki w wysokości  14.297.472 zł 
3. nadwyżka budżetu        724.594 zł 
4. przychody z pożyczki udzielonej ZUK w Miłkowie       48.000 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek i kredytów      772.594 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu gminy Podgórzyn w ro-
ku budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota  długu na ko-
niec 2006 roku wyniesie 4.033.075 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas zaciignięte po-
życzki i kredyty.  Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek  
i kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikajicych z udzie-
lonych przez gminę poręczeń w stosunku do planowanych na 2006 rok dochodów mieści się 
w granicach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych i wynosi 7u30%. Na-
tomiast kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2006 rok stanowi 
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26u85% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia ustalonej w art. 170 tejże ustawy 
wynoszicej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastipi do roku 2011. 

 Prognozowana kwota długu gminy Podgórzyn na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zo-
bowiizań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu  
– wymagalnych zobowiizań:  

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 

PRZEWOzNICZOCY 
SKŁPzU ORZEKPJOCEGO 

 
KRYSTYNA WRZOSEK 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 16 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Gminy Złotoryja na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do 
                                budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. 
Nr 249u poz. 2104u zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia 
nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 
17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicego i członków 
składów orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu tery-
torialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa zolnośli-
skiegou II Skład Orzekajicy postanowił: 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Gminy Złotoryja na 2006 rok oraz prawidłowości załiczo-
nej do budżetu prognozy kwoty długu. 

 

Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XXXII/264/05 Rady Gminy Złotoryja z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 

budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
– Zespołu w Legnicy 5 stycznia 2006 roku. 
1. Z przedmiotowej uchwały  wynikau że Rada Gminy Złotoryja na 2006 rok uchwaliła: 

– dochody w wysokości 20.838.417 zł 
– wydatki w wysokości 21.328.876 zł 
– deficyt budżetu gminy w wysokości 490.459 zł 
– przychody budżetu w wysokości  7.094.797 zł 
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w tym: 
– pożyczka z WFOdiGW 556.483 zł 
– pożyczka na realizację programów ZPORRu SPO 5.538.314 zł 
– pożyczka na udział własny w inwestycjach  

współfinansowanych ze środków unijnych 600.000 zł 
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  400.000 zł 

– rozchody budżetu  6.604.338 zł 
z tego: 
– spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  566.024 zł 
– spłata pożyczki na realizację programów ZPORRu  

SPO (5.538.314 zł) oraz pożyczki otrzymanej  
z WFOdiGW w 2005 roku na sfinansowanie wkładu  
własnego w inwestycji współfinansowanej ze środków  
unijnych (500.000 zł) 6.038.314 zł 

2. Prognoza kwoty długu gminy obejmuje lata 2006–2016. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 
1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 2u35% planowanych dochodówu 

a wskazane źródła jego sfinansowania si zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 3 ustawy o fi-
nansach publicznych. 

2. zług gminy z tytułu zaciigniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytówu wg sta-
nu na 31 grudnia 2005 roku wynosił 3.380.172 zł i stanowił 23u29% planowanych 
dochodów na rok 2005. 
W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano zaciignięcie nowych zobowiizań w wy-
sokości 6.694.797 zł oraz spłatę części zadłużenia w wysokości 6.604.338 zł. W po-
wyższych kwotach mieści się pożyczka krótkoterminowa w kwocie 5.538.314 zł na 
realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnychu która zgodnie z art. 113 
ust. 3 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
(obecnie art. 170 ust. 3 i art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o fi-
nansach publicznych)u która nie podlega ograniczeniom dotyczicym wysokości długu 
oraz wysokości spłat w roku budżetowym. 

Na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 3.970.631 złu a jego relacja do planowa-
nych dochodów zmniejszy się do 19u05%. W latach 2007–2015 będzie ulegał stop-
niowemu zmniejszeniu od 28u59% w roku 2007 do 1u01% w roku 2015. W roku 
2016 nastipi całkowita spłata długu. 

 Natomiast spłata rat zaciigniętych zobowiizań wraz z odsetkami w 2006 roku stano-
wić będzie 3u68% planowanych dochodów. W następnych latach ich udział wyniesie 
od 5u57% w roku 2007 do 1u01% w roku 2016u a więc nie przekroczy dopuszczalnej 
granicy 15% wynikajicej z art. 169 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Wójtowi Gminy Złotoryja przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od 
daty jej otrzymania. 
 
 
 

PRZEWOzNICZOCP 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 16 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Gminy Żukowice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do 
                                 budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. 
Nr 249u poz. 2104u zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia 
nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 
17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicego i członków 
składów orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu tery-
torialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa zolnośli-
skiegou II Skład Orzekajicy postanowił: 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Gminy zukowice na 2006 rok oraz prawidłowości załiczo-
nej do budżetu prognozy kwoty długu. 

 

Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XXVI/184/2005 Rady Gminy zukowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w spra-

wie budżetu Gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu – Zespołu w Legnicy 4 stycznia 2006 roku. 
1. Z przedmiotowej uchwały  wynikau że Rada Gminy zukowice na 2006 rok  uchwaliła: 

– dochody w wysokości 10.204.683 zł 
– wydatki w wysokości 11.625.152 zł 
– deficyt budżetu gminy w wysokości 1.420.469 zł 
– przychody budżetu w wysokości   4.017.132 zł 

w tym: 
– pożyczka na prefinansowanie zadań 
 ze środków Funduszy Strukturalnych 2.492.663 zł 
– pożyczki i kredyty  1.524.469 zł 

– rozchody budżetu w wysokości  2.596.663 zł 
w tym: 
– spłata pożyczek i kredytów 104.000 zł 
– spłata pożyczki na prefinansowanie zadań 

ze środków Funduszy Strukturalnych 2.492.663 zł 
2. Prognoza kwoty długu gminy obejmuje lata 2006–2014. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 
1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 13u92% planowanych docho-

dówu a wskazane źródła jego sfinansowania si zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznychu 

2. zług gminy zukowice z tytułu zaciigniętych w poprzednich latach kredytów i poży-
czek według stanu na 31 grudnia 2005 roku wynosił 210.000 zł i stanowił 3u10% 
planowanych dochodów na rok 2005. 

 W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano zaciignięcie nowych zobowiizań w wy-
sokości 4.017.132 zł oraz spłatę części zadłużenia w wysokości 2.596.663 zł. W po-
wyższych kwotach mieści się pożyczka krótkoterminowa w kwocie 2.492.663 zł na 
prefinansowanie zadań ze środków Funduszy Strukturalnych. Zgodnie z art. 114 ust. 3 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (obecnie art. 170  
ust. 3 i art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) 
pożyczka ta nie podlega ograniczeniom dotyczicym wysokości długu jednostki oraz 
wysokości spłat w roku budżetowym. 

Na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 1.630.469 złu tj. 15u97% planowanych na 
ten rok dochodów. W kolejnych latach będzie się stopniowo obniżał od 12u90%  
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w 2007 roku do 1u73% w 2013 roku. Całkowita spłata długu nastipi w roku 2014. 
W świetle powyższego dług gminy nie przekroczy granicy 60% określonej w art. 170 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

 Natomiast spłata rat zaciigniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2006 ro-
ku stanowić będzie 1u31% planowanych dochodów. W następnych latach ich udział 
wyniesie od 2u87% w roku 2007 do 1u71% w roku 2014u a więc nie przekroczy do-
puszczalnej granicy 15% wynikajicej z art. 169 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy. 

II. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Wójtowi Gminy zukowice przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 16 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego  
w budżecie Związku Komunalnego „Wodociąg Risowice” na 2006 rok 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. 
Nr 249u poz. 2104u zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia 
nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicego i członków 
składów orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu tery-
torialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa zolnośli-
skiegou II Skład Orzekajicy postanowił: 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Zwiizku Komunalnego „Wodociig Lisowice” na 2006 rok. 

 

Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr 9/2005 Zgromadzenia Zwiizku Komunalnego „Wodociig Lisowice” z dnia  

21 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Zwiizku Komunalnego „Wodociig Lisowice” na 
2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespołu w Legni-
cy 23 grudnia 2005 roku. 

Z przedmiotowej uchwały  wynikau że Zgromadzenie Zwiizku uchwaliło: 
– dochody w wysokości 608.849 zł 
– wydatki w wysokości 623.420 zł 
– deficyt budżetu w wysokości 14.571 zł 
– przychody budżetu – nadwyżka budżetowa w wysokości  14.571 zł 

Z powyższego wynikau iż uchwalony na 2006 rok deficyt stanowi 2u39% planowanych 
dochodów Zwiizku Komunalnego na 2006 roku a wskazane w uchwale budżetowej źró-
dło sfinansowania tego deficytuu tj. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jest zgodne  
z art. 168 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 

II. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 
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Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Przewodniczicemu Zarzidu Zwiizku przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w termi-
nie 14 dni od daty jej otrzymania. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 18 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2006 rok oraz o prawidłowości 
                      załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104u 
zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczicego i członków składów orzekajicych 
w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego i ich zwiizków 
wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład Orzekajicy 
postanowił: 

wydać opinię pozytywni o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2006 rok oraz o prawidło-
wości załiczonej do tego budżetu prognozy kwoty długu. 

 

Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XXXVII/273/2005 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 grudnia 2005 ro-

ku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy w dniu 4 stycznia 2006 roku. 
1. Z przedmiotowej uchwały  wynikau że Rada Miejska w Chocianowie uchwaliła: 

– dochody w wysokości 21.556.828 zł 
– wydatki w wysokości 24.379.605 zł 
– deficyt budżetu  2.822.777 zł 
– przychody w wysokości 4.119.500 zł 

w tym: kredyty i pożyczki  1.119.500 zł 
obligacje  3.000.000 zł 

– rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.296.723 zł 
2. Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2006–2016. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 
1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 13u09% planowanych docho-

dówu a wskazane źródła jego sfinansowania si zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 1u 2 i 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 

2. zług gminy Chocianów na koniec 2005 roku wynosił 4.164.726 zł z tego z tytułu wy-
emitowania obligacji – 940.000 złu zaciigniętych kredytów – 2.597.339 zł i zaciignię-
tych pożyczek 627.387 zł i stanowił 19u65% planowanych dochodów roku 2005.  
Zaplanowana w budżecie 2006 roku spłata zadłużenia w wysokości 1.296.723 zł oraz 
zaciignięcie nowych zobowiizań w wysokości 4.119.500 zł spowodujeu że dług na 
koniec 2006 roku zwiększy się do kwoty 6.987.503 złu a jego udział w planowanych 
dochodach wyniesie 32u41%. W kolejnych latach objętych prognozi dług będzie stop-
niowo ulegał zmniejszeniu od 27u95% prognozowanych dochodów w roku 2007 do 
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3u39% w roku 2015u a więc nie przekroczy progu 60 %u o którym mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Całkowita spłata długu planowana jest na 
2016 rok.  
Natomiast zaplanowane spłaty rat zaciigniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obli-
gacji nie przekroczi granicy 15% wynikajicej z art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 18 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
                            na 2006 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz.577 ze zm.)u w zwiizku z art.172 ust.1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) oraz za-
rzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych i członków 
składów orzekajicych w sprawach dotyczicych  jednostek samorzidu tery-
torialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa zolnośli-
skiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu Gminy i Miasta Gryfów dli-
ski na 2006 rok prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 
 
 Uchwała nr LXII/217/05 Rady Miejskiej Gminy Gryfów dliski z dnia 29 grudnia 2005 roku  
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów dliski na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 4 stycznia 2006 roku.  
W budżecie gminy i miasta zaplanowano: 
1. dochody w wysokości  15.777.425 zł 
2. wydatki w wysokości  17.449.169 zł 
3. deficyt budżetu miasta     1.671.744 zł 
4. przychody z tytułu pożyczki    2.490.462 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek i kredytów      818.718 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu gminy i miasta Gryfów 
dliski w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota  
długu na koniec 2006 roku wyniesie 3.728.847 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas za-
ciignięte pożyczki i kredyty oraz planowane do zaciignięcia w 2006 roku pożyczki  w łicz-
nej kwocie 2.490.492 zł. Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżetowym rat 
pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2006 rok 
dochodów mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych  
i wynosi 5u82%. Natomiast kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 
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2006 rok stanowi 23u63% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia ustalonej  
w art.170 tejże ustawyu wynoszicej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu 
nastipi do końca roku 2015. 

 Prognozowana kwota długu Gminy i Miasta Gryfów dliski na koniec 2006 roku nie obejmuje 
innych zobowiizań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu  
– wymagalnych zobowiizań:  

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 18 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu miasta Kowary na 2006 rok prognozy
                                              kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych  jednostek sa-
morzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa  
zolnośliskiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu mia-
sta oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu miasta Kowary na 2006 rok 
prognozy kwoty długu. 

 
Uzasadnienie 

 
 Uchwała nr XL/222/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu miasta na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Jeleniej Górze w dniu 4 stycznia 2006 roku.  
W budżecie miasta zaplanowano: 
1. dochody w wysokości 18.941.098 zł 
2. wydatki w wysokości  19.890.099 zł 
3. deficyt budżetu miasta        949.001 zł 
4. przychody z tytułu kredytów     1.200.000 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat kredytów       250.999 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu miasta Kowary w roku 
budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota długu na koniec 
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2006 roku wyniesie 1.200.000 zł. Na kwotę tę składaji się planowane do zaciignięcia  
w 2006 roku kredyty.  Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżetowym rat kre-
dytów  oraz potencjalnych spłat kwot wynikajicych z udzielonych przez miasto poręczeń 
wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2006 rok dochodów mieści się 
w granicach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych i wynosi 1u89%. Na-
tomiast kwota długu w relacji do dochodów miasta planowanych na 2006 rok stanowi 
6u34% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia miasta ustalonej w art. 170 tejże 
ustawy wynoszicej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastipi do końca 
roku 2009. 

 Prognozowana kwota długu miasta Kowary na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zobo-
wiizań z tytułów określonych w art.11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– zaciigniętych pożyczeku 
– przyjętych depozytówu 
– wymagalnych zobowiizań: 

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art.20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przy-
sługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 18 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy RubaU  na 2006 rok prognozy 
                                            kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samo-
rzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa  
zolnośliskiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu Gminy Lubań na 2006 rok 
prognozy kwoty długu. 

 
Uzasadnienie 

 
 Uchwała nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie bu-
dżetu Gminy Lubań na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
– Zespół w Jeleniej Górze w dniu 11 stycznia 2006 roku.  
W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości  11.509.703 zł 
2. wydatki w wysokości  13.026.869 zł 
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3. deficyt budżetu    1.517.166 zł 
4. przychody z pożyczek     1.668.782 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek       151.616 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu gminy Lubań w roku 
budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota  długu na koniec 
2006 roku wyniesie 1.951.734 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas zaciignięte pożyczki 
oraz planowane do zaciignięcia w 2006 roku pożyczki w łicznej kwocie 1.668.782 zł. 

Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek wraz z należnymi 
odsetkami w stosunku do planowanych na 2006 rok dochodów mieści się w granicach okre-
ślonych w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U.  
Nr 249u poz. 2104) i wynosi 1u47%. Natomiast kwota długu w relacji do dochodów gminy 
planowanych na 2006 rok stanowi 16u96% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłuże-
nia ustalonej w art.170 tejże ustawy wynoszicej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy 
spłata długu nastipi do roku 2012. 

 Prognozowana kwota długu gminy Lubań na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zobowii-
zań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu  
– wymagalnych zobowiizań:  

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art.20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przy-
sługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 18 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Gminy Ścinawa na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do 
                             tego budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u 
poz. 2104u zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Pre-
zesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 
2003 roku w sprawie powołania przewodniczicego i członków składów 
orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego 
i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład 
Orzekajicy postanowił: 

wydać opinię pozytywni o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Gminy dcinawa na 2006 rok oraz o prawidłowości załi-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu. 
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Uzasadnienie 
 
I. Uchwała nr LI/322/2005 Rady Miejskiej w dcinawie z dnia 29 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 4 stycznia 2006 roku. 
1. Z przedmiotowej uchwały  wynikau że Rada Miejska w dcinawie uchwaliła: 

– dochody w wysokości 18.824.562 zł 
– wydatki w wysokości 21.459.116 zł 
– deficyt budżetowy w wysokości  2.643.554 zł 
– przychody budżetu z tytułu zaciigniętych  

kredytów i pożyczek  4.291.917 zł 
– rozchody budżetu z tytułu spłaty   

kredytów i pożyczek krajowych  1.657.363 zł 
2. Prognoza kwoty długu gminy obejmuje lata 2006–2015. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 

1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 13u99% planowanych docho-
dówu a wskazane źródła jego sfinansowania si zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 

2. zług gminy dcinawa z tytułu zaciigniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytówu 
według stanu na 31 grudnia 2005 rokuu wynosił 6.539.264 zł i stanowił 34u57 % pla-
nowanych dochodów roku 2005.  

Zaplanowana w budżecie gminy na 2006 rok spłata części tego zadłużenia w kwocie 
1.657.363 zł oraz zaciignięcie nowych zobowiizań w wysokości 4.291.917 zł spowodu-
jeu że dług gminy na koniec 2006 roku wyniesie 9.173.818 złu a jego relacja do planowa-
nych dochodów wzrośnie do 48u73%. W kolejnych latach dług gminy będzie ulegał stop-
niowemu obniżaniu od 37u08% w 2007 roku do 0u26% w 2014 i całkowitej spłaty w 
2015 roku.  

Spłata rat zaciigniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowić będzie 19u04% 
planowanych dochodów na 2006 rok. W następnych latach ich udział wyniesie od 
10u70% w roku 2007 do 0u25% w roku 2015. W okresie mieścić się będzie w dopusz-
czalnej granicy 15% wynikajicej z art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Burmistrzowi Miasta i Gminy przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie  
14 dni od daty jej otrzymania. 
 
 

PRZEWOzNICZOCP 
SKŁPzU ORZEKPJOCEGO 

 
ALICJA SZWABOWICZ-SALA 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Gminy Gromadka na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej 
                          do tego budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104u 
zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczicego i członków składów orzekajicych 
w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego i ich zwiizków 
wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład Orzekajicy 
postanowił: 

wydać opinię pozytywni o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Gminy Gromadka na 2006 rok oraz o prawidłowości załi-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XXXVI/239/05 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2005 roku w spra-

wie budżetu gminy na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu - Zespołu w Legnicy 5 stycznia 2006 roku. 
1. Z przedmiotowej uchwały  wynikau że Rada Gminy Gromadka uchwaliła: 

– dochody w wysokości 16.891.322 zł 
– wydatki w wysokości 18.353.731 zł 
– deficyt budżetu w wysokości  1.462.409 zł 
– przychody budżetu z tytułu pożyczki i kredytu bankowego  5.520.674 zł 

w tym: 
pożyczka na prefinansowanie zadań ze środków unijnych  3.855.497 zł 

– rozchody budżetu z tytułu spłaty zobowiizań długoterminowych 4.058.265 zł 
w tym: 
spłata pożyczki na prefinansowanie zadań ze środków unijnych 3.855.497 zł 

2. Prognoza kwoty długu Gminy Gromadka obejmuje lata 2006–2012. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 

1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 8u66 % planowanych docho-
dówu a wskazane źródło jego sfinansowania jest zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 

2. zług Gminy Gromadka z tytułu zaciigniętych w poprzednich latach kredytów i poży-
czeku według stanu na 31 grudnia 2005 rokuu wynosił 386.704 zł i stanowił 2u48% 
dochodów planowanych na 2005 rok. 

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano zaciignięcie nowych zobowiizań w kwocie 
5.520.674 zł oraz spłatę części zadłużenia w wysokości 4.058.265 zł. W powyższych 
kwotach ujęto pożyczkę krótkoterminowi w kwocie 3.855.497 zł na realizację zadań 
współfinansowanych ze środków unijnychu która zgodnie z art. 113 ust. 3 i art. 114  
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (obecnie art. 170 
ust. 3 i art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) nie 
podlega ograniczeniom dotyczicym wysokości długu oraz wysokości spłat w roku budże-
towym. 

Na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 1.685.436 złu a jego relacja do planowanych 
dochodów wzrośnie do 9u98%. W latach 2007–2015 będzie ulegał stopniowemu zmniej-
szeniu od 8u84% w roku 2007 do 1u97% w roku 2011u a więc nie przekroczy granicy 
60%u o której mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych. W roku 2012 nastipi całkowita spłata długu. 

Spłata rat zaciigniętych zobowiizań wraz z odsetkami w 2006 roku stanowić będzie 
1u76% planowanych dochodów. W następnych latach ich udział wyniesie od 1u21%  
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w roku 2007 do 1u95% w roku 2012u a więc nie przekroczy dopuszczalnej granicy 15% 
wynikajicej z art. 169 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Wójtowi Gminy Gromadka przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Krotoszyce 
na 2006 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u
poz. 2104u zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Pre-
zesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 
2003 r. w sprawie powołania przewodniczicych i członków składów orzeka-
jicych w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego 
i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład 
Orzekajicy Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił: 

wydać pozytywni opinię o prawidłowości załiczonej do budżetu Gminy Kro-
toszyce na 2006 rok prognozy kwoty długu. 

 

Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XXVIII/180/05 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 grudnia 2005 roku w spra-

wie budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu – Zespołu w Legnicy 4 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały  wynikau że: 
1) w budżecie gminy Krotoszyce zaplanowano: 

– dochody w wysokości 6.128.366 zł 
– wydatki w wysokości 5.989.081 zł 
– nadwyżkę budżetu w wysokości  139.285 zł 
– przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości  49.407 zł 
– rozchody budżetu (spłaty pożyczek) w wysokości 188.692 zł 

2) Prognoza kwoty długu gminy Krotoszyce obejmuje lata 2006–2014. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 

zług gminy Krotoszyce z tytułu zaciigniętych w latach poprzednich pożyczek według sta-
nu na 31 grudnia 2005 roku wynosił 1.698.228 złu co stanowiło 23u57% planowanych 
dochodów na rok 2005. 
Na 2006 rok zaplanowano spłatę zadłużenia w kwocie 188.692 zł. Spowoduje to zmniej-
szenie zadłużenia na koniec 2006 roku do wysokości 1.509.536 złu tj. 24u63% planowa-
nych na ten rok dochodów. 
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W kolejnych latach dług gminy będzie wynosił od 21u13% prognozowanych dochodów w 
roku 2007 do 2u82% w roku 2013u a więc nie przekroczy granicy 60%u o której mowa w 
art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Całkowita 
spłata zadłużenia nastipi w 2014 roku. 
Natomiast spłata rat zaciigniętych zobowiizań nie przekroczy progu 15 % planowanych 
dochodówu o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o fi-
nansach publicznych. 

 
III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-

blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 
 
Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Wójtowi Gminy Krotoszyce przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego  
w budżecie gminy Ruja na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej  

do tego budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104u 
zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczicych i członków składów orzekajicych 
w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego i ich zwiizków 
wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład Orzekajicy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił: 

wydać opinię pozytywni o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie gminy Ruja na 2006 rok oraz o prawidłowości załiczonej 
do tego budżetu prognozy kwoty długu. 

 

Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XXIV/198/05 Rady Gminy Ruja z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie bu-

dżetu Gminy Ruja na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocła-
wiu – Zespołu w Legnicy 5 stycznia 2006 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynikau że: 
1. w budżecie Gminy Ruja na 2006 rok zaplanowano: 

– dochody w wysokości 5.184.428 zł 
– wydatki w wysokości 5.417.729 zł 
– deficyt budżetu w wysokości 233.301 zł 
– przychody budżetu w wysokości  435.000 zł 

w tym: kredyt bankowy  200.000 zł 
nadwyżka z lat ubiegłych  235.000 zł 

– rozchody budżetu (spłata pożyczek) w wysokości  201.699 zł 
2. Prognoza kwoty długu Gminy Ruja obejmuje lata 2006–2016. 
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II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 
1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 4u50% planowanych dochodówu 

a wskazane źródła jego sfinansowania si zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 

2. zług gminy Ruja z tytułu zaciigniętych w poprzednich latach pożyczek według stanu 
na 31 grudnia 2005 roku wynosił 553.009 złu co stanowiło 11u55% planowanych do-
chodów na rok 2005. 
Zaplanowana na 2006 rok spłata zadłużenia w kwocie 201.699 zł i zaciignięcie zo-
bowiizania w kwocie 200.000 zł spowodujeu że na koniec roku dług gminy wyniesie 
551.310 zł i stanowić będzie 10u63% planowanych na 2006 rok dochodów. W latach 
objętych prognozi dług gminy będzie wynosił od 11u43% prognozowanych dochodów 
w roku 2007 do 2u98% w roku 2015u a więc nie przekroczy progu 60%u o którym 
mowa w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Całkowita spłata zadłużenia 
nastipi w 2016 roku. 
Natomiast spłata rat zaciigniętych zobowiizań nie przekroczy w poszczególnych la-
tach progu 15% planowanych dochodówu o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Wójtowi Gminy przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Lolków  
na 2006 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.)u w zwiizku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u
poz. 2104u zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Pre-
zesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 
2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych i członków składów 
orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego 
i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład 
Orzekajicy Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił: 

wydać pozytywni opinię o prawidłowości załiczonej do budżetu Gminy Bol-
ków na 2006 rok prognozy kwoty długu. 

 

Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XLI/203/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2005 roku w spra-

wie budżetu Gminy Bolków na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 10 stycznia 2006 roku. 
1. Z przedmiotowej uchwały  wynikau że Rada Miejska w Bolkowie uchwaliła: 

– dochody w wysokości 17.743.590 zł 
– wydatki w wysokości 17.471.955 zł 
– nadwyżkę budżetowi przeznaczoni na spłatę  

pożyczek z WFOdiGW  271.635 zł 
– nadwyżkę budżetowi przeznaczoni na spłatę pożyczek WFOdiGW  271.635 zł 
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– przychody budżetu z tytułu pożyczeku  
kredytów  i wolnych środków  886.865 zł 

– rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek 
zaciigniętych w NFOdiGW i WFOdiGW  1.158.500 zł 

2. Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2006–2015. 
3. Z załiczonej do uchwały budżetowej prognozy wynikau że kwota długu Gminy Bolków 

z tytułu zaciigniętych pożyczek wyniosła na koniec 2005 roku 8.280.800 zł i stanowi-
ła 52u68% planowanych na ten rok dochodów. 
Zaplanowana w budżecie gminy spłata części zadłużenia w kwocie 1.158.500 zł oraz 
zaciignięcie nowych zobowiizań w wysokości 886.865 zł spowodujeu że na koniec 
2006 roku dług gminy wyniesie 7.922.300 złu a jego relacja do planowanych docho-
dów obniży się do 44u65%. W kolejnych latach dług gminy będzie stopniowo malał od 
35u35% planowanych dochodów w 2007 roku do 3u20% w roku 2014u tak więc  
w tym okresie wskaźnik zadłużenia kształtować się będzie poniżej proguu o którym 
mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicz-
nych. 
Spłata rat zaciigniętych zobowiizań wraz z odsetkami w 2006 roku stanowić 4u28% 
planowanych dochodów. W kolejnych latach ich udział wyniesie od 7u72% w roku 
2007 i 9u70% w roku 2008 do 3u19 w roku 2015u mieścić się więc będzie w dopusz-
czalnej granicy 15% wynikajicej z art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy. 

II. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Burmistrzowi Bolkowa przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od 
daty jej otrzymania. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2006 rok  
prognozy kwoty długu Gminy Jerzmanowa 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 
2104u zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420)  oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 
roku w sprawie powołania przewodniczicych i członków składów orzekaji-
cych w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego i ich 
zwiizków wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład 
Orzekajicy Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił:  

zaopiniować pozytywnie z uwagami załiczoni do budżetu na 2006 rok pro-
gnozę kwoty długu Gminy Jerzmanowa. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XXXIX/191/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu Gminy Jerzmanowa na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 6 stycznia 2006 roku. 
1. Z przedmiotowej uchwały wynikau że Rada Gminy Jerzmanowa uchwaliła: 

– dochody w wysokości 10.233.327 zł 
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– wydatki w wysokości 9.271.334 zł 
– nadwyżkę budżetu w wysokości  961.993 zł 
– przychody budżetu z tytułu kredytów bankowych 300.000 zł 
– rozchody budżetu zwiizane ze spłati pożyczek i kredytów  1.261.993 zł 

2. Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowa opracowana została na lata 2006–2020. 
Nie obejmuje jednak zupełnej spłaty długuu gdyż na koniec 2020 roku pozostaje do 
spłaty kwota 700.000 zł. W prognozie nie przedstawiono również wielkości długu gmi-
ny na koniec 2005 roku. Na podstawie dokumentów będicych w posiadaniu Regional-
nej Izby Obrachunkowej (sprawozdania Rb-NzSu Rb-28s) ustalonou że dług gminy na 
koniec 2005 roku wynosił 6.592.078 złu tj. 51u80% planowanych dochodów. 
Zaplanowana w budżecie gminy na 2006 rok spłata części tego zadłużenia w kwocie 
1.524.147 zł oraz zaciignięcie nowych zobowiizań w wysokości 300.000 zł spowo-
dujeu że dług gminy na koniec 2006 roku zmniejszy się do kwoty 5.367.931 złu a jego 
relacja do planowanych dochodów wzrośnie do 52u46%. Planowane zadłużenie gminy 
w 2006 roku nie przekracza granicy 60% określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finan-
sach publicznychu niemniej w przypadku nieuzyskania planowanej kwoty dochodów 
budżetowych wymieniony wskaźnik może zostać przekroczony. 
W kolejnych latach objętych prognozi dług gminy będzie ulegał stopniowemu obniże-
niu od 39u64% prognozowanych dochodów w roku 2007 do 5u18% (700.000 zł)  
w roku 2020. Z prognozy wynikau że dług gminy nie przekroczy progu określonego  
w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.  
W roku 2006 spłata rat zaciigniętych zobowiizań wraz z odsetkami stanowić będzie 
14u89% planowanych dochodów. W kolejnych latach wskaźnik ten będzie się stop-
niowo obniżał od 13u95% w roku 2007 do 0u30% w roku 2020. Spłata rat w okresie 
objętym prognozi mieścić się będzie zatem w dopuszczalnej granicy 15% wynikajicej 
z art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy. 

II. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Wójtowi Gminy Jerzmanowa przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie  
14 dni od daty jej otrzymania. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Gminy Miłkowice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej 
                             do budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104u 
zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczicego i członków składów orzekajicych 
w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego i ich zwiizków 
wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład Orzekajicy 
postanowił: 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Gminy Miłkowice na 2006 rok oraz prawidłowości załiczo-
nej do budżetu prognozy kwoty długu. 
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Uzasadnienie 
 
I. Uchwała nr XXX/198/2005 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w spra-

wie budżetu gminy Miłkowice na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 4 stycznia 2006 roku. Z przedmiotowej uchwały  
wynikau że:   
1. Rada Gminy Miłkowice na 2006 rok  uchwaliła: 

– dochody w wysokości 16.449.253 zł 
– wydatki w wysokości 16.701.371 zł 
– deficyt budżetu gminy w wysokości 252.118 zł 
– przychody budżetu w wysokości  4.640.000 zł 

w tym: 
– pożyczka na prefinansowanie inwestycji      3.525.000 zł   
– pożyczka z WFOdiGW na dofinansowanie wkładu własnego   

zadania współfinansowanego ze środków UE 900.000 zł 
– kredyty krajowe na sfinansowanie wkładu własnego 

zadań współfinansowanych ze środków UE   209.000 zł 
– kredyt krajowy na zakup gruntu 6.000 zł 

– rozchody budżetu  4.387.882 zł 
z tego: 
– spłata pożyczki zaciigniętej na prefinansowanie inwestycji 3.525.000 zł   
– spłata wcześniej zaciigniętych kredytów i pożyczek  862.882 zł 

2. Prognoza kwoty długu gminy obejmuje lata 2006–2015. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 
1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 1u53% planowanych dochodówu 

a wskazane źródła jego sfinansowania si zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy  
o finansach publicznych. 

2. zług gminy z tytułu zaciigniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytówu wg sta-
nu na 31 grudnia 2005 roku wynosił 2.523.682 zł i stanowił 17u95% planowanych 
dochodów na rok 2005. 

 W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano zaciignięcie nowych zobowiizań w wyso-
kości 4.640.000 zł oraz spłatę zadłużenia w wysokości 4.387.882 zł. W kwotach tych 
mieści się pożyczka krótkoterminowa w wysokości 3.525.000 zł. Na koniec 2006 roku 
dług gminy wyniesie 2.775.800 złu a jego relacja do planowanych dochodów zmniejszy 
się do 16u87%. W kolejnych latach kwota zadłużenia będzie malałau lecz przy prognozo-
wanym obniżeniu dochodów budżetowychu relacja długu do dochodów wzrośnie  
w 2007 roku do 20u95%. Od 2008 roku wskaźnik ten będzie ulegał obniżeniuu aż do cał-
kowitej spłaty długu w 2015 roku.  

 Natomiast spłata rat zaciigniętych zobowiizań wraz z odsetkami w 2006 rokuu według 
prognozy sporzidzonej przez Gminęu stanowi 27u95% planowanych dochodów. Przy 
czym do kwot zaciiganych  i spłacanych w 2006 roku zobowiizań wliczono kwotę 
3.525.000 złu tj. pożyczkę przewidziani na prefinansowanie zadania finansowanego ze 
środków unijnychu Pożyczka tau zgodnie z art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 roku o finansach publicznych (a poprzednio – zgodnie z art. 113 ust. 3 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych)u nie podlega ograniczeniom doty-
czicym wysokości spłat w roku budżetowym i po jej odliczeniu relacja spłaty długu do 
dochodów  wynosi 6u52%. W następnych latach relacje te kształtować się będi od 
7u77% w roku 2007 do 1u11% w roku 2015u a więc nie przekroczi dopuszczalnej grani-
cy 15% wynikajicej z art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Wójtowi Gminy Miłkowice przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Wądroże 
                        Wielkie na 2006 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u 
poz. 2104u zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Pre-
zesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 
2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych i członków składów 
orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego 
i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład 
Orzekajicy Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił: 

wydać pozytywni opinię o prawidłowości załiczonej do budżetu Gminy Wi-
droże Wielkie na 2006 rok prognozy kwoty długu. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XXXV/143/05 Rady Gminy w Widrożu Wielkim z dnia 28 grudnia 2005 roku 

w sprawie budżetu gminy Widroże Wielkie na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 2 stycznia 2006 roku. 
1. Z przedmiotowej uchwały  wynikau że Rada Gminy w Widrożu Wielkim uchwaliła: 

– dochody w wysokości 7.302.061 zł 
– wydatki w wysokości 7.279.146 zł 
– nadwyżkę budżetowi przeznaczoni na spłatę 

zobowiizań długoterminowych 22.915 zł 
– przychody budżetu z tytułu kredytów bankowych 462.685 zł 
– rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek  

i kredytów bankowych 485.600 zł 
2. Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2006–2014. 
3. Z załiczonej do uchwały budżetowej prognozy kwoty długu wynikau że dług gminy  

z tytułu pożyczek i kredytów bankowych wyniósł na koniec 2005 roku 3.063.066 zł  
i stanowił 45u41% planowanych na ten rok dochodów. 
Zaplanowana w budżecie gminy na 2006 rok spłata części zadłużenia w wysokości 
485.600 zł oraz zaciignięcie nowych zobowiizań w kwocie 462.685 zł spowodujeu że 
na koniec 2006 roku dług gminy nieco się zmniejszy i wyniesie 3.040.151 złu a jego 
relacja do planowanych dochodów obniży się do 41u63%. W kolejnych latach dług 
gminy będzie ulegał stopniowemu obniżaniu od 34u88% w roku 2007 do 2u64% w ro-
ku 2013.  
Całkowita spłata długu nastipi w 2014 roku. 
W okresie objętym prognozi wskaźnik zadłużenia kształtować się będzie poniżej pro-
guu o którym mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finan-
sach publicznych. 
Spłata rat zaciigniętych zobowiizań wraz z odsetkami w 2006 roku stanowić będzie 
7u64% planowanych dochodów. W następnych latach ich udział będzie stopniowo się 
obniżał od 6u26% w roku 2007 do 2u61% w roku 2014u a więc będzie się mieścił w 
dopuszczalnej granicy 15% wynikajicej z art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy. 

II. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Wójtowi Gminy przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie gminy Zagrodno na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do 
                            tego budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104u 
zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczicego i członków składów orzekajicych 
w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego i ich zwiizków 
wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład Orzekajicy 
postanowił: 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie gminy Zagrodno na 2006 rok oraz prawidłowości załiczo-
nej do tego budżetu prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XXIII/172/05 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 

budżetu gminy na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
– Zespołu w Legnicy 5 stycznia 2006 roku. Z przedmiotowej uchwały  wynikau że: 
1) w budżecie gminy Zagrodno na 2006 roku zaplanowano: 

– dochody w wysokości 8.745.946 zł 
– wydatki w wysokości 11.014.135 zł 
– deficyt budżetowy w wysokości  2.268.189 zł 
– przychody budżetu w wysokości  2.524.402 zł 

z tego:  
– kredyty bankowe 1.735.764 zł 
– nadwyżka z lat ubiegłych                                 300.000 zł 
– wolne środki                                 488.638 zł 

– rozchody – spłata kredytu z lat ubiegłych      256.213 zł 
 2) Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2006–2011. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że:  

1) Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 16u92% planowanych docho-
dówu a wskazane źródła jego pokrycia si zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2u 5 i 6 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 

2) zług gminy Zagrodno na koniec 2005 roku z tytułu zaciigniętych kredytów wynosił 
768.638 zł i stanowił 8u33% planowanych dochodów roku 2005. 

Spłata części tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 256.213 zł 
oraz zaciignięcie nowych kredytów w wysokości 1.735.764 zł spowodujeu że na ko-
niec 2006 roku dług gminy Zagrodno wyniesie 2.248.189 złu a jego udział w relacji do 
planowanych dochodów stanowić będzie 25u71%. W kolejnych latach objętych pro-
gnozi dług będzie stopniowo ulegał zmniejszeniu od 18u62% prognozowanych docho-
dów w roku 2007u do 3u81% w roku 2010. Całkowita spłata długu planowana jest na 
2015 rok. 

Z prognozy wynikau że dług gminy nie przekroczy granicy 60%u o której mowa  
w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Również spłata rat zaciigniętych 
zobowiizań nie przekroczy progu 15 % planowanych dochodówu o którym mowa  
w art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 
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 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Wójtowi Gminy Zagrodno przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu gminy Logatynia na 2006 rok 
                                       prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz.2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych  jednostek sa-
morzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa  
zolnośliskiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu gminy Bogatynia na 
2006 rok prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 
 
 Uchwała nr XXXII/277/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2005 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 10 stycznia 2006 roku.  
W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości  109.121.084 zł 
2. wydatki w wysokości  119.624.389 zł 
3. deficyt budżetu      10.503.305 zł 
4. przychody z kredytów i pożyczek    18.450.000 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek i kredytów 7.946.695 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu gminy Bogatynia w  ro-
ku budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota długu na ko-
niec 2006 roku wyniesie 29.404.202 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas zaciignięte 
kredyty i pożyczki oraz planowane do zaciignięcia w 2006 roku  kredyty i pożyczki w łicz-
nej kwocie 18.450.000 zł. Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżetowym rat 
kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2006 rok 
dochodów mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca  
2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) i wynosi 8u71%. Natomiast 
kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2006 rok stanowi 27% i nie 
przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia  ustalonej w art. 170 tejże ustawy wynoszicej 
60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastipi do roku 2015. 

 Prognozowana kwota długu gminy Bogatynia na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zo-
bowiizań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu  
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– wymagalnych zobowiizań:  
a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-

nych decyzji administracyjnychu  
b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Miasta Chojnowa na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej 
                          do tego budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104u 
zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczicego i członków składów orzekajicych 
w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego i ich zwiizków 
wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład Orzekajicy 
postanowił: 

wydać opinię pozytywni o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Miasta Chojnowa na 2006 rok oraz o prawidłowości załi-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu. 

 
 
 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała nr LI/248/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 

budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 6 stycznia 2006 roku. 
1. Z przedmiotowej uchwały  wynikau że Rada Miejska Chojnowa uchwaliła: 

– dochody w wysokości 26.226.032 zł 
– wydatki w wysokości 27.243.134 zł 
– deficyt budżetu w wysokości  1.017.102 zł 
– przychody budżetu z tytułu kredytu bankowego  

oraz zwrotu pożyczki udzielonej SP ZOZ – Przychodni 
Rejonowej w Chojnowie  1.662.237 zł 

– rozchody budżetu zwiizane ze spłati pożyczki i kredytów  645.135 zł 
 2. Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2006–2015. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 
1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 3u88% planowanych dochodówu 

a wskazane źródła jego sfinansowania si zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 
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2. zług miasta z tytułu zaciigniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytówu według 
stanu na 31 grudnia 2005 rokuu wynosił 2.892.780 zł i stanowił 12u28% planowa-
nych na 2005 rok dochodów.  
Zaplanowana w budżecie na 2006 rok spłata części tego zadłużenia w kwocie 
645.135 zł oraz zaciignięcie nowych zobowiizań w wysokości 1.395.443 zł spowo-
dujeu że dług gminy na koniec 2006 roku wzrośnie do kwoty 3.605.088 złu a jego re-
lacja do planowanych dochodów zwiększy się do 13u75%. 
W kolejnych latach dług będzie ulegał stopniowemu obniżaniu od 10u49% w roku 
2007 do 0u36%. Całkowita spłata długu nastipi w 2015 roku. 

W okresie objętym prognozi zadłużenie miasta nie przekracza granicy 60%u określonej 
w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.  

 Spłata rat zaciigniętych zobowiizań wraz z odsetkami w 2006 roku stanowić będzie 
3u03% planowanych dochodów. W następnych latach ich udział wyniesie od 3u01% 
w roku 2007 do 0u11% w roku 2015u a więc nie przekroczy dopuszczalnej granicy 
15%  wynikajicej z art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Burmistrzowi Miasta Chojnowa przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie  
14 dni od daty jej otrzymania. 
 
 

PRZEWOzNICZOCP 
SKŁPzU ORZEKPJOCEGO 

 
ALICJA SZWABOWICZ-SALA 

 
 
 

469 

UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok oraz prawidłowości 
                   załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104u 
zm. zz. U. Nr 169u poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczicego i członków składów orzekajicych 
w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego i ich zwiizków 
wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład Orzekajicy 
postanowił: 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok oraz prawidłowości 
załiczonej do tego budżetu prognozy kwoty długu. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała nr XXXVI/315/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 5 stycznia 2006 roku. Z przedmio-
towej uchwały  wynikau że: 
1) Rada Miejska w Głogowie uchwaliła: 

– dochody w wysokości 149.103.277 zł 
– wydatki w wysokości 166.636.222 zł 
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– deficyt budżetowy w wysokości  17.532.945zł 
– przychody budżetu – kredyt bankowy w wysokości  23.740.000 zł 
– rozchody – spłata kredytów i pożyczek 6.207.055 zł 

2) Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2006–2016. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 
1) Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 11u76% planowanych docho-

dówu a wskazane źródło jego pokrycia jest zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 

2) zług Gminy Miejskiej Głogów z tytułu zaciigniętych kredytów i pożyczeku na koniec 
2005 roku  wynosił 34.864.502 zł i stanowił 27u17% planowanych dochodów roku 
2005. 
 W wyniku zaplanowanego w 2006 roku zaciignięcia kredytu w wysokości 
23.740.000 zł oraz spłaty części wcześniej zaciigniętego zadłużenia w wysokości 
6.207.055 złu dług Gminy Miejskiej Głogów na koniec 2006 roku zwiększy się do 
52.397.447 złu a jego udział w relacji do planowanych dochodów wzrośnie do 
35u14%. W kolejnych latach zadłużenie Gminy będzie ulegało stopniowemu obniżeniu. 
Maleć też będzie wskaźnik zadłużenia – od 32u80% w roku 2007 do 0u82% w roku 
2015. Całkowita spłata długu planowana jest na 2016 rok. 
Z prognozy wynikau że dług gminy nie przekroczy granicy 60%u określonej w art. 170 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  
Również spłata rat zaciigniętych zobowiizań nie przekroczy progu 15% planowanych 
dochodówu o którym mowa w art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy. Relacja spłaty zadłu-
żenia wraz z odsetkami i przypadajicymi do spłaty poręczeniamiu w odniesieniu do pla-
nowanych dochodów wahać się będzie od 7u60 % w 2006 roku do 3u10% w 2016 
roku.  

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych przysługuje Prezydentowi Miasta Głogowa odwołanie do Kolegium Izby w terminie  
14 dni od daty jej otrzymania. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIOU 

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta RubaU na 2006 rok prognozy 
                                              kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych  jednostek sa-
morzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa  
zolnośliskiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu mia-
sta oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu Miasta Lubań na 2006 rok 
prognozy kwoty długu. 
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Uzasadnienie 
 
 Uchwała nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie bu-
dżetu miasta Lubań na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocła-
wiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 5 stycznia 2006 roku.  

W budżecie miasta zaplanowano: 
1. dochody w wysokości – 38.089.959 zł 
2. wydatki w wysokości – 39.555.874 zł 
3. deficyt budżetu –   1.465.915 zł 
4. przychody z pożyczki w NFOdiGW 

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych –   4.302.853 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek i kredytów oraz wykupem 

obligacji gminnych –   2.836.938 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu miasta Lubań w roku 
budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota  długu na koniec 
2006 roku wyniesie 18.421.197 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas wyemitowane obli-
gacje gminneu zaciignięte pożyczki i kredyty oraz planowane do zaciignięcia w 2006 roku 
pożyczki i kredyty w łicznej kwocie 4.302.853 zł. Łiczna kwota przypadajicych do wykupu 
obligacji gminnych oraz spłaty w roku budżetowym rat pożyczek i kredytów wraz z należ-
nymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2006 rok dochodów mieści się w granicach 
określonych w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(zz. U. Nr 249u poz. 2104) i wynosi 9u15%. Natomiast kwota długu w relacji do dochodów 
gminy planowanych na 2006 rok stanowi 48u4% i nie przekracza dopuszczalnej granicy za-
dłużenia ustalonej w art. 170 tejże ustawy wynoszicej 60%. Jak wynika z przedłożonej pro-
gnozy spłata długu nastipi do roku 2016. 

 Prognozowana kwota długu Miasta Lubań na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zobo-
wiizań z tytułów określonych w art.11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– przyjętych depozytówu  
– wymagalnych zobowiizań:  

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIOU 

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i Miasta Rubomierz na 
                              2006 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku
 Nr 55u poz.577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u 
poz. 2104) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania 
przewodniczicych i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczi-
cych  jednostek samorzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych 
w skład Województwa zolnośliskiegou ze zmianamiu Skład Orzekajicy po-
stanowił: 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 
2006 rok prognozy kwoty długu. 

 

Uzasadnienie 

 
Uchwała nr XXXV/191/05 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2005 roku  
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 6 stycznia 2006 roku.  

W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości – 20.086.439 zł 
2. wydatki w wysokości – 21.469.246 zł 
3. deficyt budżetu –   1.382.807 zł 
4. przychody z pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie  

zadań inwestycyjnych –   1.672.578 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek i kredytów  –      289.771 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu Gminy Lubomierz  
w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota długu  
na koniec 2006 roku wyniesie 3.042.684 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas  
zaciignięte pożyczki i kredyty oraz planowane do zaciignięcia w 2006 roku pożyczki  
i kredyty w łicznej kwocie 1.672.578 zł. Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku 
budżetowym rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowa-
nych na 2006 rok dochodów mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104)  
i wynosi 2u71%. Natomiast kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych  
na 2006 rok stanowi 15u15% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia ustalonej  
w art. 170 tejże ustawy wynoszicej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu 
nastipi do roku 2015. 

 Prognozowana kwota długu gminy Lubomierz na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zo-
bowiizań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu  
– wymagalnych zobowiizań:  

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 
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 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIOU 

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu gminy Olszyna na 2006 rok prognozy
                                             kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych  jednostek sa-
morzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa  
zolnośliskiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu gminy Olszyna na 2006 rok 
prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 
 
 Uchwała nr X/76/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu gminy Olszyna na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 6 stycznia 2006 roku.  
W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości – 24.273.977 zł 
2. wydatki w wysokości – 26.312.968 zł 
3. deficyt budżetu gminy  –   2.038.991 zł 
4. przychody z tytułu  pożyczek i kredytów  

na realizację nw. zadań bieżicych i inwestycyjnych: –   2.272.491 zł 
– kontynuacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków  

wraz z przedłużeniem kolektorów sanitarnych i sieci wodociigowej  
w gminie Olszyna         –   1.059.491 zł 

– przebudowa sieci wodociigowej w miejscowości Olszyna         –      660.000 zł 
– modernizacja  i rozbudowa budynku Gminnego Gimnazjum  

Publicznego w Olszynie         –      305.000 zł 
– wydatki bieżice nieznajdujice pokrycia w planowanych  

dochodach          –      248.000 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek i kredytów  –      233.500 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu gminy Olszyna w roku 
budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota  długu na koniec 
2006 roku wyniesie 5.183.000 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas zaciignięte pożyczki 
i kredyty oraz planowane do zaciignięcia w 2006 roku pożyczki i kredyty w łicznej kwocie 
2.272.491 zł. Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek  
i kredytów oraz potencjalnych spłat kwot wynikajicych z udzielonych przez gminę poręczeń 
wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2006 rok dochodów mieści się 
w granicach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych i wynosi 1u81%. Na-
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tomiast kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2006 rok stanowi 
21u35% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia  ustalonej w art. 170 tejże usta-
wyu wynoszicej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastipi do końca 
roku 2011. 

 Prognozowana kwota długu gminy Olszyna na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zobo-
wiizań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu  
– wymagalnych zobowiizań:  

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 

PRZEWOzNICZOCY 
SKŁPzU ORZEKPJOCEGO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIOU 

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy  oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i  Miasta Węgliniec na 
                               2006 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz.577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych  jednostek sa-
morzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa 
zolnośliskiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 
2006 rok prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 
 
 Uchwała nr 281/XLI/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 6 stycznia 2006 roku.  
W budżecie gminy  zaplanowano: 
1. dochody w wysokości – 15.387.157 zł 
2. wydatki w wysokości – 18.462.909 zł 
3. deficyt budżetu gminy  –   3.075.752 zł 
4. przychody z tytułu  pożyczek i kredytów przeznaczone  

na realizację zadań inwestycyjnych –   3.586.844 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek i kredytów –      511.092 zł 
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zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu gminy Węgliniec w roku 
budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota długu na koniec 
2006 roku wyniesie 5.899.337 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas zaciignięte pożyczki 
i kredyty oraz planowane do zaciignięcia w 2006 roku pożyczki i kredyty  w łicznej kwocie 
3.586.844 zł. Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek  
i kredytów oraz potencjalnych spłat kwot wynikajicych z udzielonych przez gminę poręczeń 
wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2006 rok dochodów mieści się 
w granicach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych i wynosi 4u23%. Na-
tomiast kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2006 rok stanowi 
38u34% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia ustalonej w art. 170 tejże ustawyu 
wynoszicej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastipi do końca roku 
2015. 
 Prognozowana kwota długu Gminy i Miasta Węgliniec na koniec 2006 roku nie obejmuje in-
nych zobowiizań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu  
– wymagalnych zobowiizań:  

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Miasta Złotoryja na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej 
                           do tego budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
zz. U. Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104u 
zm. zz. U. Nr 169 poz. 1420) oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regional-
nej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczicego i członków składów orzekajicych 
w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu terytorialnego i ich zwiizków 
wchodzicych w skład Województwa zolnośliskiegou II Skład Orzekajicy 
postanowił: 

wydać opinię pozytywni o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Miasta Złotoryja na 2006 rok oraz o prawidłowości załi-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu. 
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Uzasadnienie 
 
I. Uchwała nr XL/261/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu Miasta Złotoryja na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 5 stycznia 2006 roku. 

1. Z przedmiotowej uchwały  wynikau że Rada Miejska w Złotoryi uchwaliła: 
– dochody w wysokości 29.918.014 zł 
– wydatki w wysokości 34.837.814 zł 
– deficyt budżetu w wysokości  4.919.800 zł 
– przychody budżetu z tytułu wolnych środkówu kredytów  

i pożyczek  6.604.800 zł 
– rozchody budżetu zwiizane ze spłati pożyczek i kredytów  1.685.000 zł 

2. Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2006–2016. 

II. Skład Orzekajicy stwierdzau że: 

1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 16u44% planowanych docho-
dówu a wskazane źródła jego sfinansowania si zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2u 3 i 6 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 

2. zług Gminy z tytułu zaciigniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczeku według 
stanu na 31 grudnia 2005 rokuu wynosił 6.516.290 zł i stanowił 24u69% planowa-
nych na 2005 rok dochodów.  

Zaplanowana w budżecie na 2006 rok spłata części tego zadłużenia w kwocie 
1.685.000 zł oraz zaciignięcie nowych zobowiizań w wysokości 5.885.105 zł spo-
wodujeu że dług gminy na koniec 2006 roku wzrośnie do kwoty 10.716.290 złu a jego 
relacja do planowanych dochodów zwiększy się do 35u82%. 
W latach 2007–2010 planowane jest zaciignięcie kolejnych kredytów bankowychu  
w zwiizku z czym dług gminy wzrośnie do ponad 44 % prognozowanych dochodów. 
W latach 2011–2015 będzie ulegał stopniowemu obniżaniu od 31u57% do 7u17%. 
Całkowita spłata długu nastipi w 2016 roku. 

W okresie objętym prognozi zadłużenie gminy nie przekracza granicy 60%u określonej 
w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.  

Spłata rat zaciigniętych zobowiizań wraz z odsetkami w 2006 roku stanowić będzie 
6u65% planowanych dochodów. W następnych latach ich udział będzie się utrzymy-
wał na poziomie 7%u a więc nie przekroczy dopuszczalnej granicy 15%  wynikajicej  
z art. 169 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachun-
kowych Burmistrzowi Miasta przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu Związku Gmin  
Karkonoskich na 2006 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz.2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samo-
rzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa  
zolnośliskiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o  prawidłowości dołiczonej do budżetu Zwiizku 
Gmin Karkonoskich  na 2006 rok prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 

 
 Uchwała nr 219/XXII/05 Zgromadzenia Zwiizku Gmin Karkonoskich z dnia 30 grudnia  
2005 roku w sprawie budżetu Zwiizku Gmin Karkonoskich na 2006 rok wpłynęła do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 9 stycznia 2006 
roku.  

W budżecie zwiizku zaplanowano: 
1. dochody w wysokości – 1.682.224 zł 
2. wydatki w wysokości – 1.214.724 zł 
3. nadwyżka budżetu zwiizku  –    467.500 zł 
4. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek –    467.500 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu Zwiizku Gmin Karko-
noskich w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota  
długu na koniec 2006 roku wyniesie 1.254.500 zł. Na kwotę tę składaji się pożyczki zacii-
gnięte przed dati obowiizywania ustawy o finansach publicznych i objęcia przepisami  
art. 169 i art. 170 zwiizków jednostek samorzidu terytorialnego.  Łiczna kwota przypada-
jicych do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami w stosunku 
do planowanych na 2006 rok dochodów wynosi 31u60%. Natomiast kwota długu w relacji 
do dochodów zwiizku planowanych na 2006 rok stanowi 74u57%. Jak wynika z przedłożo-
nej prognozy spłata długu nastipi do końca roku 2011u a w 2009 roku relacje zadłużenia 
osiigni dopuszczalny poziom określony w art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicz-
nych. zo czasu spełnienia warunków  określonych w art. 169 i art. 170 ustawy o finansach 
publicznych Zwiizek Gmin Karkonoskich nie może zaciigać kredytów i pożyczek a także 
emitować papierów wartościowych. 

 Prognozowana kwota długu Zwiizku Gmin Karkonoskich na koniec 2006 roku  
nie obejmuje innych zobowiizań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach  
publicznychu tj. z: 

– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– zaciigniętych kredytówu 
– przyjętych depozytówu 
– wymagalnych zobowiizań: 

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 
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 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 24 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Siekierczyn na 2006 rok 
                                      prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych  jednostek sa-
morzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa  
zolnośliskiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
gminy oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu Gminy Siekierczyn na 
2006 rok prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 
 
 Uchwała nr XXXVI/212/05 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu Gminy Siekierczyn na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 6 stycznia 2006 roku.  
W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości – 10.093.228 zł 
2. wydatki w wysokości – 10.732.967 zł 
3. deficyt budżetu   –      639.739 zł 
4. przychody z kredytów i pożyczek –      940.000 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek i kredytów –      300.261 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu gminy Siekierczyn  
w  roku budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota  długu na 
koniec 2006 roku wyniesie 2.512.208 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas zaciignięte 
kredyty i pożyczki oraz planowane do zaciignięcia w 2006 roku  kredyty i pożyczki w łicz-
nej kwocie 940.000 zł. Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżetowym rat 
kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2006 rok 
dochodów mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca  
2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) i wynosi 3u96%. Natomiast 
kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2006 rok stanowi 24u9% i nie 
przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia  ustalonej w art. 170 tejże ustawy wynoszicej 
60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastipi do roku 2016. 
 Prognozowana kwota długu gminy Siekierczyn na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zo-
bowiizań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu  
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– wymagalnych zobowiizań:  
a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-

nych decyzji administracyjnychu  
b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 24 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz 
o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Sulików na 2006 rok 
                                      prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 roku 
Nr 55u poz. 577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104) 
oraz zarzidzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych 
i członków składów orzekajicych w sprawach dotyczicych  jednostek sa-
morzidu terytorialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa  
zolnośliskiegou ze zmianamiu  Skład Orzekajicy postanowił 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny oraz o prawidłowości dołiczonej do budżetu Gminy Sulików na 2006 rok 
prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 
 

Uchwała nr XXXV/238/05 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie bu-
dżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Ze-
spół w Jeleniej Górze w dniu 6 stycznia 2006 roku.  
W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości –   14.826.054 zł 
2. wydatki w wysokości –   15.660.296 zł 
3. deficyt budżetu gminy  –        834.242 zł 
4. przychody z tytułu  kredytów  –     1.000.000 zł 
5. rozchody zwiizane ze spłati rat pożyczek i kredytów –        165.758 zł 

zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu Gminy Sulików w roku 
budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota długu na koniec 
2006 roku wyniesie 6.070.000 zł. Na kwotę tę składaji się dotychczas zaciignięte pożyczki 
i kredyty oraz planowany do zaciignięcia w 2006 roku kredyt w łicznej kwocie 1.000.000 zł. 
Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek i kredytówu wraz 
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z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2006 rok dochodów mieści się w 
granicach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych i wynosi 3u14%. Nato-
miast kwota długu w relacji do dochodów gminy  planowanych na 2006 rok stanowi 
40u94% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy ustalonej w art. 170 tejże 
ustawyu wynoszicej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastipi do roku 
2016. 

 Prognozowana kwota długu gminy Sulików na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zobo-
wiizań z tytułów określonych w art.11 ustawy o finansach publicznychu tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu  
– wymagalnych zobowiizań:  

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

 W zwiizku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

 Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONARNEJ IZLY OLRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 24 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz 
prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta i Gminy Świerzawa na 
                              2006 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (zz. U. z 2001 r. Nr 55u 
poz.577 ze zm.) w zwiizku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (zz. U. Nr 249u poz. 2104)  oraz zarzi-
dzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczicych i członków 
składów orzekajicych w sprawach dotyczicych jednostek samorzidu tery-
torialnego i ich zwiizków wchodzicych w skład Województwa zolnośli-
skiego (ze zmianami)u  Skład Orzekajicy postanowił: 

wydać pozytywni opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu  gmi-
ny oraz prawidłowości dołiczonej do budżetu Miasta i Gminy dwierzawa na 
2006 rok prognozy kwoty długu. 

 
 

Uzasadnienie 
 
Uchwała nr XXXVII/234/2005 Rady Miasta i Gminy dwierzawa z dnia 29 grudnia 2005 roku 
w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 9 stycznia 2006 roku. 
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W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości – 20.099.717 zł 
2. wydatki w wysokości – 23.632.615 zł 
3. deficyt budżetu  gminy –   3.532.898 zł 
4. przychody z tytułu planowanego kredytu –   5.360.000 zł 
4. rozchody  z tytułu przypadajicych do spłaty rat  

pożyczek i kredytów –   1.827.102 zł 

 zo przedmiotowej uchwały dołiczona została prognoza kwoty długu Miasta i Gminy  dwie-
rzawa  w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnychu z której wynikau że kwota 
długu na koniec 2006 roku wyniesie 8.847.253 zł. Na kwotę tę składaji  się dotychczas za-
ciignięte pożyczki i kredyty oraz  planowany do zaciignięcia w 2006 roku kredyt długoter-
minowy w  kwocie 5.360.000 zł. Łiczna kwota przypadajicych do spłaty w roku budżeto-
wym rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot 
wynikajicych z udzielonych przez gminę poręczeń w stosunku do planowanych na 2006 rok 
dochodów mieści się w granicach określonych w art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych i wynosi 9u92%u po wyłiczeniu stosownie do art. 169 ust. 3  
ustawy o finansach publicznych spłaty pożyczki w kwocie 400.000 zł  zaciigniętej w 2005 
roku w zwiizku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujicym 
funduszami Unii Europejskiej. Natomiast kwota długu w relacji do dochodów gminy plano-
wanych na 2006 rok stanowi 44u02% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia 
gminy ustalonej w art.170 tej ustawyu wynoszicej 60%.  Jak wynika z przedłożonej progno-
zy spłata długu nastipi do końca roku 2012. 

 Prognozowana kwota długu Miasta i Gminy dwierzawa na koniec 2006 roku nie obejmuje 
innych zobowiizań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznychu  tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewajicych na wierzytelności pieniężneu 
– przyjętych depozytówu 
– wymagalnych zobowiizań: 

a) wynikajicych z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sidów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnychu  

b) uznanych za bezsporne. 

W zwiizku z powyższym postanowiono jak  w sentencji. 

Uchwała niniejszau zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznychu powinna być 
opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały Składu Orzekajicego zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej do-
ręczenia. 
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 PREZES           Wrocławu dnia 1 lutego 2006 r. 
 URZĘDU REGURACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-68/2005/157/VI-P/JJ 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 w zwiizku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (zz. U. z 2003 r. Nr 153u 
poz. 1504 i Nr 203u poz. 1966u z 2004 r. Nr 29u poz. 257u Nr 34u 
poz. 293u Nr 91u poz. 875u Nr 96u poz. 959 i Nr 173u poz. 1808 oraz 
z 2005 r. Nr 62u poz. 552u Nr 163u poz. 1362 i Nr 175u poz. 1462) oraz 
w zwiizku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (zz. U. z 2000 r. Nr 98u poz. 1071u z 2001 r. 
Nr 49u poz. 509u z 2002 r. Nr 113u poz. 984u Nr 153u poz. 1271 i Nr 169u 
poz. 1387u z 2003 r. Nr 130u poz. 1188 i Nr 170u poz. 1660u z 2004 r. 
Nr 162u poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64u poz. 565u Nr 78u poz. 682 
i Nr 181u poz. 1524)u 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 24 listopada 2005 r. znak: WPEC/EK/14 633/2005 
uzupełnionego pismami: z dnia 12 grudnia 2005 r.u  

z dnia 20 stycznia 2006 r. 
oraz z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.P. 
z siedzibi w Legnicy  

posiadajicego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 000 160 034 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiam 

zatwierdzić taryfę dla ciepła 

ustaloni przez wymienione Przedsiębiorstwou stanowiici załicznik  
do niniejszej decyzjiu na okres do dnia 28 lutego 2007 r. 

 

UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnegou  
w zwiizku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczneu na wniosek Przedsiębior-
stwa posiadajicego koncesje z dnia 1 października 1998 r.:  
– na wytwarzanie ciepła nr WCC/130/157/U/2/98/KWu ze zmianami:  

z dnia 11 maja 2000 r. nr WCC/130P/157/W/3/2000/EGu  
z dnia 7 lutego 2001 r. nr WCC/130B/157/W/3/2001/ZJu  
z dnia 22 maja 2001 r. nr WCC/130C/157/W/3/2001/ZJu 
z dnia 19 listopada 2001 r. nr WCC/130z/157/W/3/2001/BKu  
z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr WCC/130E/157/W/8/OWR/2002/TTu  
z dnia 29 stycznia 2003 r. nr WCC/130F/157/W/OWR/2003/TTu  
z dnia 12 listopada 2003 r. nr WCC/130G/157/W/OWR/2003/GMu  
z dnia 23 czerwca 2004 r. nr WCC/130H/157/W/OWR/2004/GM oraz  
z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr WCC/130I/157/W/OWR/2005/zTu  

– na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/137/157/U/2/98/KWu ze zmianami:  
z dnia 10 września 1999 r. nr PCC/137/S/157/U/3/99u  
z dnia 24 lutego 2000 r. nr PCC/137P/157/W/3/2000/BPu  
z dnia 11 maja 2000 r. nr PCC/137B/157/W/3/2000/EGu  
z dnia 7 lutego 2001 r. nr PCC/137C/157/W/3/2001/ZJu  
z dnia 19 listopada 2001 r. nr PCC/137z/157/W/3/2001/BKu  
z dnia 8 lutego 2005 r. nr PCC/137E/157/W/OWR/2005/TT oraz  
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z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr PCC/137F/157/W/OWR/2005/zTu  
– na obrót ciepłem nr OCC/44/157/U/2/98/KWu ze zmianami:  

z dnia 10 września 1999 r. nr OCC/44/S/157/U/3/99u  
z dnia 24 lutego 2000 r. nr OCC/44P/157/W/3/2000/BPu  
z dnia 11 maja 2000 r. nr OCC/44B/157/W/3/2000/EG oraz  
z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr OCC/44C/157/W/OWR/2005/zTu  

w dniu 25 listopada 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
ciepłau ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczneu przedsiębiorstwa energetyczne posiadajice koncesje 
ustalaji taryfy dla paliw gazowych i energiiu które podlegaji zatwierdzeniu przez Prezesa UREu oraz proponuji 
okres ich obowiizywania.  

W trakcie postępowania administracyjnegou na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalonou że Przedsiębior-
stwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz  
z przepisami rozporzidzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych za-
sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (zz. U. z 2004 r. Nr 184u poz. 1902)u zwa-
nego w dalszej części rozporzidzeniem taryfowym.  

Oceny kosztów uzasadnionychu stanowiicych podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen  
i stawek opłatu dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku 
stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikajicymi z kosztów poniesionych w roku ka-
lendarzowym 2004u określonych na podstawie sprawozdania finansowegou zbadanego zgodnie z przepisami  
o rachunkowości.  

Udział opłat stałychu w łicznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłau  
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsię-
biorstwau ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Prezes URE nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w § 25 ust. 9 rozporzidzenia taryfowegou do określe-
nia projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa poprzez ustalenie współczynników 
korekcyjnych Xw.  

Okres obowiizywania taryfy ustalono na okres jednego rokuu tj. do dnia 28 lutego 2007 r.  

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzecu jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 

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

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

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporuu przytoczenie zarzutówu zwięzłe ich uzasad-
nienieu wskazanie dowodówu a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub  
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energe-
tyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczneu taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w zzienniku Urzędowym Województwa zolnośliskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczneu Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w zzienniku 
Urzędowym Województwa zolnośliskiego.  

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUzNIOWO-ZPCHOzNIEGO   

OzzZIPŁU TERENOWEGO 
URZĘzU REGULPCJI ENERGETYKI 

z siedzibi we Wrocławiu 

Wincenty Rękas 
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Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Regnicy Spółka Akcyjna  
59-220 Regnica, ul. PoznaUska 48 

 

TARYFA DRA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załicznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 1 lutego 2006 r. nr OWR-4210-68/2005/157/VI-P/JJ 

 
 

I. OLJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH  
W TARYFIE 

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (zz. U. z 2003 r. Nr 153u poz. 1504  
i Nr 203u poz. 1966u z 2004 r. Nr 29u poz. 257u  
Nr 34u poz. 293u Nr 91u poz. 875u Nr 96u poz. 959  
i Nr 173u poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62u poz. 552u 
Nr 163u poz. 1362 i Nr 175u poz. 1462); 
rozporządzenie taryfowe – rozporzidzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (zz. U. z 2004 r.  
Nr 184u poz. 1902);  
rozporządzenie przyłączeniowe – rozporzidzenie Mini-
stra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie szczegółowych warunków przyłiczenia 
podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji 
tych sieci (zz. U. z 2004 r. Nr 167u poz. 1751); 
przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Woje-
wódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Le-
gnicy S.P. prowadzice działalność gospodarczi  
w zakresie wytwarzaniau przesyłania i dystrybucji oraz 
obrotu ciepłem; 
taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowaniau opracowany przez sprzedawcę i wprowa-
dzany jako obowiizujicy dla określonych w nim od-
biorców w trybie określonym ustawi; 
źródło ciepła – połiczone ze sobi urzidzenia lub insta-
lacje służice do wytwarzania ciepła;  
odbiorca – każdyu kto otrzymuje lub pobiera ciepło na 
podstawie umowy ze sprzedawci;  
sieć ciepłownicza – połiczone ze sobi urzidzenia lub 
instalacjeu służice do przesyłania i dystrybucji ciepła 
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;  
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzaji-
cy ciepło wyłicznie do jednego węzła cieplnego albo 
odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za gru-
powym węzłem cieplnym lub źródłem ciepłau łiczicy 
te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;  
węzeł cieplny – połiczone ze sobi urzidzenia lub in-
stalacje służice do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłicza oraz regulacji 
ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; 
grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujicy 
więcej niż jeden obiekt; 
obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi; 
instalacja odbiorcza – połiczone ze sobi urzidzenia 
lub instalacje służice do transportowania ciepła lub 
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do 
odbiorców ciepła lub punktów poboru ciepłej wody  
w obiekcie; 

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji 
odbiorczych łiczice grupowy węzeł cieplny lub źródło 
ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach; 
układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisamiu zespół 
urzidzeńu służicych do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepłau których wskazania stanowii podstawę 
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła; 
grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystajicych  
z usług zwiizanych z zaopatrzeniem w ciepłou z któ-
rymi rozliczenia si prowadzone na podstawie tych 
samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stoso-
wania;  
zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę 
największa moc cieplnau jaka w ciigu roku występuje 
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowychu któ-
ra zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna 
do zapewnienia: 
– pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatyw-

nej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniachu  

– utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 
w punktach czerpalnychu  

– prawidłowej pracy innych urzidzeń lub instalacji;  
warunki obliczeniowe:  
– obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycz-

nego określona dla strefy klimatyczneju w której 
zlokalizowane si obiektyu do których jest dostar-
czane ciepłou  

– normatywna temperatura ciepłej wody;  
nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy z całkowitym albo z częściowym 
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 
poprzez ingerencję w ten układ majici wpływ na za-
fałszowanie pomiarów dokonanych przez układ pomia-
rowo-rozliczeniowy. 

II. ZAKRES DZIAŁARNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Legnicy S.P. prowadzi działalność gospodarczi  
w zakresie wytwarzaniau przesyłania i dystrybucji oraz 
obrotu ciepłem na terenie Legnicyu Głogowau Chojno-
wau Złotoryiu Chocianowau dcinawy oraz Lubina. 
zziałalność prowadzona jest na podstawie udzielonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji  
z dnia 1 października 1998 r. na: 
a) wytwarzanie ciepła nr WCC/130/157/U/2/98/KW 

ze zmianami: 
– z dnia 11 maja 2000 r. nr WCC/130P/157/W/3/ 

/2000/EGu  
– z dnia 7 lutego 2001 r. nr WCC/130B/157/W/3/ 

/2001/ZJu  



zziennik Urzędowy 
Województwa zolnośliskiego Nr 32 –  2865  – Poz. 479 

– z dnia 22 maja 2001 r. nr WCC/130C/157/W/3/ 
/2001/ZJu  

– z dnia 19 listopada 2001 r. nr WCC/130z/157/ 
/W/3/2001/BKu 

– z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr WCC/130E/157/ 
/W/8/OWR/2002/TTu 

– z dnia 29 stycznia 2003 r. nr WCC/130F/157/ 
/W/OWR/2003/TTu 

– z dnia 12 listopada 2003 r. nr WCC/130G/157/ 
/W/OWR/2003/GMu 

– z dnia 23 czerwca 2004 r. nr WCC/130H/157/ 
/W/OWR/2004/GMu 

– z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr WCC/130I/157/W/ 
/OWR/2005/zTu 

b) przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/137/157/U/ 
/2/98/KW ze zmianami:  
– z dnia 10 września 1999 r. nr PCC/137/S/157/ 

/U/3/99u 
– z dnia 24 lutego 2000 r. nr PCC/137P/157/W/ 

/3/2000/BPu 

– z dnia 11 maja 2000 r. nr PCC/137B/157/W/ 
/3/2000/EGu  

– z dnia 7 lutego 2001 r. nr PCC/137C/157/W/ 
/3/2001/ZJu 

– z dnia 19 listopada 2001 r. nr PCC/137z/157/ 
/W/3/2001/BKu 

– z dnia 8 lutego 2005 r. nr PCC/137E/157/W/ 
/OWR/2005/TTu 

– z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr PCC/137F/157/W/ 
/OWR/2005/zTu 

c) obrót ciepłem nr OCC/44/157/U/2/98/KW ze zmia-
nami:  

– z dnia 10 września 1999 r. nr OCC/44/S/157/U/ 
/3/99u 

– z dnia 24 lutego 2000 r. nr OCC/44P/157/W/3/ 
/2000/BPu 

– z dnia 11 maja 2000 r. nr OCC/44B/157/W/3/ 
/2000/EGu 

– z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr OCC/44C/157/W/ 
/OWR/2005/zT.  

 
 

III. PODZIAŁ ODLIORCÓW CIEPŁA NA GRUPY TARYFOWE 
 
Na podstawie § 10 rozporzidzenia taryfowegou w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujice grupy taryfowe 
odbiorców ciepła: 

REGNICA 

Grupa L1 – Lg. 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Legnicy przy ul. zo-
brzejowskiej i Niklowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

Grupa C1 – Lg. 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Legnicy przy ul. zo-
brzejowskiej i Niklowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego sprze-
dawcy 

Grupa D1 – Lg. 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Legnicy przy ul. zo-
brzejowskiej i Niklowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczeju węzła cieplnego i ze-
wnętrznej instalacji odbiorczej sprzedawcy 

 
ZŁOTORYJA 

Grupa L1 – Zł. Je 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Złotoryi przy  
ul. Jerzmanickiej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

Grupa C1 – Zł. Je 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Złotoryi przy  
ul. Jerzmanickiej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego sprzedawcy 

Grupa L1 – Zł. Sł 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Złotoryi przy ul. Sło-
wackiego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

 
CHOJNÓW 

Grupa A1 – Cj. Gr 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła sprzedawcy w Choj-
nowie przy ul. Grottgera 

Grupa L1 – Cj. Kj 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Chojnowie przy  
ul. Kilińskiego i Okrzei za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

Grupa C1 – Cj. Kj 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Chojnowie przy  
ul. Kilińskiego i Okrzei za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego sprze-
dawcy 

 
GŁOGÓW 

Grupa L2 – Gł. 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej sprzedawcy w Głogowie 

Grupa C2 – Gł. 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej i węzła cieplnego sprzedawcy w Głogowie 

Grupa D2 – Gł. 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za pośrednictwem sieci cie-
płowniczeju węzła cieplnego i zewnętrznej instalacji odbiorczej sprzedawcy w Głogo-
wie 
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ŚCINAWA 

Grupa A1 – dci. 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło bezpośrednio ze źródeł ciepła sprzedawcy w dcina-
wie przy ul. Paderewskiegou Wołowskieju Królowej Jadwigi i Kościuszki 

CHOCIANÓW 

Grupa A1 – Chc. Pk 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło bezpośrednio ze źródeł ciepła sprzedawcy w Chocia-
nowie przy ul. Wesołej i Prmii Krajowej 

Grupa A1 – Chc. Od 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła sprzedawcy w Chocia-
nowie przy ul. Odrodzenia 

RULIN 

Grupa L3 – Lu. 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Lubinie przy ul. Prze-
mysłowej i obcego źródła ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

Grupa C3 – Lu. 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Lubinie przy ul. Prze-
mysłowej i obcego źródła ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzła cieplne-
go sprzedawcy 

Grupa D3 – Lu. 
Odbiorcyu zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Lubinie przy ul. Prze-
mysłowej i obcego źródła ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczeju węzła cieplne-
go i zewnętrznej instalacji odbiorczej sprzedawcy 

 
 

Ił.  RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 
 
1. Ceny i stawki opłat za ciepło  

a) dla odbiorców ciepła w Legnicy 

Grupa taryfowa L1 – Rg.  

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 45 890u37 55 986u25 

Cena za zamówioni moc cieplni 
rata miesięczna 3 824u20 4 665u52 

Cena ciepła zł/GJ 18u44 22u50 
Cena nośnika ciepła zł/m3 6u63 8u09 

zł/MW/rok 10 063u32 12 277u25 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 838u61 1 023u10 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 7u01 8u55 

 
Grupa taryfowa C1 – Rg.  

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 45 890u37 55 986u25 

Cena za zamówioni moc cieplni 
rata miesięczna 3 824u20 4 665u52 

Cena ciepła zł/GJ 18u44 22u50 
Cena nośnika ciepła zł/m3 6u63 8u09 

zł/MW/rok 15 157u71 18 492u41 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 263u14 1 541u03 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 10u13 12u36 

 
Grupa taryfowa D1 – Rg.  

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 45 890u37 55 986u25 

Cena za zamówioni moc cieplni 
rata miesięczna 3 824u20 4 665u52 

Cena ciepła zł/GJ 18u44 22u50 
Cena nośnika ciepła zł/m3 6u63 8u09 

zł/MW/rok 18 167u39 22 164u22 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 513u95 1 847u02 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 10u71 13u07 
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b) dla odbiorców ciepła w Złotoryi  

Grupa taryfowa L1 – Zł. Je 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 73 302u74 89 429u34 

Cena za zamówioni moc cieplni 
rata miesięczna 6 108u56 7 452u44 

Cena ciepła zł/GJ 23u55 28u73 
Cena nośnika ciepła zł/m3 13u52 16u49 

zł/MW/rok 8 824u07 10 765u37 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 735u34 897u11 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 3u87 4u72 

 
Grupa taryfowa C1 – Zł. Je 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 73 302u74 89 429u34 

Cena za zamówioni moc cieplni 
rata miesięczna 6 108u56 7 452u44 

Cena ciepła zł/GJ 23u55 28u73 
Cena nośnika ciepła zł/m3 13u52 16u49 

zł/MW/rok 14 715u39 17 952u78 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 226u28 1 496u06 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 8u38 10u22 

 
Grupa taryfowa L1 – Zł. Sł 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 73 080u46 89 158u16 

Cena za zamówioni moc cieplni 
rata miesięczna 6 090u04 7 429u85 

Cena ciepła zł/GJ 25u91 31u61 
Cena nośnika ciepła zł/m3 13u37 16u31 

zł/MW/rok 8 832u60 10 775u77 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 736u05 897u98 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 5u59 6u82 

 

c) dla odbiorców w Chojnowie  

Grupa taryfowa A1 – Cj. Gr 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioni 
moc cieplni 

zł/MW/rok 5 202u84 6 347u46 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 42u33 51u64 
 

Grupa taryfowa L1 – Cj. Kj 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 55 313u28 67 482u20 

Cena za zamówioni moc cieplni 
rata miesięczna 4 609u44 5 623u52 

Cena ciepła zł/GJ 21u79 26u58 
Cena nośnika ciepła zł/m3 13u75 16u78 

zł/MW/rok 12 643u18 15 424u68 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 053u60 1 285u39 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 7u51 9u16 
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Grupa taryfowa C1 – Cj. Kj 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 55 313u28 67 482u20 

Cena za zamówioni moc cieplni 
rata miesięczna 4 609u44 5 623u52 

Cena ciepła zł/GJ 21u79 26u58 
Cena nośnika ciepła zł/m3 13u75 16u78 

zł/MW/rok 19 036u72 23 224u80 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 586u39 1 935u40 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 10u03 12u24 

 

d)  dla odbiorców w Głogowie  

Grupa taryfowa L2 – Gł. 
 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 22 052u63 26 904u21 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 1 837u72 2 242u02 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 8u60 10u49 

 
Grupa taryfowa C2 – Gł. 
 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 31 886u61 38 901u66 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 2 657u22 3 241u81 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 9u53 11u63 

 
Grupa taryfowa D2 – Gł. 
 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 28 325u04 34 556u55 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 2 360u42 2 879u71 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 11u90 14u52 

 
 

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła na terenie Głogowa (grupa taryfowa B2 – Gł.u C2 – Gł.u z2 – Gł.) poza 
stawkami opłat wymienionymi w niniejszej taryfie stosowane będi również:  
– cena za zamówioni moc cieplniu 
– cena ciepłau 
– cena nośnika ciepła  
w wysokości ustalonej w taryfie „Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibi w Lubinie dla odbiorców zaopatrywanych  
w ciepło w postaci wody goricej bezpośrednio z elektrociepłowni EC-3 Głogów. 

 
e) dla odbiorców ciepła w dcinawie  
 

Grupa taryfowa A1 – Ści.  
 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioni 
moc cieplni 

zł/MW 9 726u99 11 866u93 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 30u38 37u06 
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f) dla odbiorców ciepła w Chocianowie  

Grupa taryfowa A1 – Chc. Ak 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioni 
moc cieplni 

zł/MW 11 161u51 13 617u04 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 34u18 41u70 
 

Grupa taryfowa A1 – Chc. Od 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioni 
moc cieplni 

zł/MW 9 891u89 12 068u11 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 34u00 41u48 
 
g) dla odbiorców ciepła w Lubinie  

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła na terenie Lubina stosowane będi cena za zamówioni moc cieplniu cena 
ciepła i cena nośnika ciepła w wysokości obliczonej z taryfy dla ciepła Energetyki Sp. z o.o. z siedzibi 
w Lubinie dla grupy odbiorców LP1 oraz następujicych cen WPEC w Legnicy S.P ustalonych dla własnego 
źródła ciepła w Lubinie: 
 

Wysokość cen 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 21 668u39 26 435u44 

Cena za zamówioni moc cieplni 
rata miesięczna 1 805u70 2 202u95 

Cena ciepła zł/GJ 19u75 24u10 
Cena nośnika ciepła zł/m3 6u98 8u52 

 
Według następujących wzorów: 

Cena za zamówioni moc cieplni: 

CN = 0u982 x CN1 + 0u018 x CN2 

gdzie: 
CN   –  cena za zamówioni moc cieplni ustalona zgodnie z § 8 pkt 2 rozporzidzenia  taryfowegou  
CN1 –    cena za zamówioni moc cieplni ustalona dla własnego źródła ciepła w Lubinieu  
CN2  –   cena za zamówioni moc cieplni z taryfy dla ciepła „Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinieu  

Cena ciepła: 

Cc = 0u832 x Cc1 + 0u168 x Cc2 

gdzie: 
Cc  – cena ciepła ustalona zgodnie z § 8 pkt 2 rozporzidzenia  taryfowegou 
Cc1 – cena ciepła ustalona dla własnego źródła ciepła w Lubinieu 
Cc2  – cena ciepła z taryfy dla ciepła „Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinieu  

Cena nośnika ciepła:  

Cn = 0u852 x Cn1 + 0u148 x Cn2 

gdzie: 
Cn  –  cena nośnika ciepła ustalona zgodnie z § 8 pkt 2 rozporzidzenia  taryfowegou  
Cn1 –  cena nośnika ciepła ustalona dla własnego źródła ciepła w Lubinieu  
Cn2  – cena nośnika ciepła z taryfa dla ciepła „Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinieu  

 
Stawki opłaty za usługi przesyłowe:  

Grupa taryfowa L3 – Ru 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 11 055u34 13 487u51 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 921u28 1 123u96 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 8u58 10u47 
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Grupa taryfowa C3 – Ru 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 13 097u71 15 979u21 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 1 091u48 1 331u61 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 9u66 11u79 

 
Grupa taryfowa D3 – Ru 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
zł/MW/rok 14 948u26 18 236u88 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 1 245u69 1 519u74 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 11u08 13u52 

 
*) - ceny i stawki opłat brutto zawieraji podatek od towarów i usług w wysokości 22%.  

 
 
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej  

W przypadku przyłiczenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będi następujice stawki opłat 
za przyłiczenie do sieci. 

Rodzaj przyłicza Technologia preizolowana 
2 x zn Stawka opłaty (netto) * 

mm zł/mb 
25 64u61 
32 67u97 
40 69u33 
50 76u77 
65 80u99 
80 87u05 
100 98u95 

 

*) do stawek opłat netto za przyłiczenie do sieci zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiizuji-

cymi przepisami 

 
 
 
 

ł. SPOSÓL OLRICZANIA OPŁAT 

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – 
pobierana w każdym miesiicuu stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioni 
moc cieplni dla danej grupy taryfowej lub stawki opła-
ty miesięcznej za zamówioni moc cieplni dla danej 
grupy taryfowej. 

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiicu w któ-
rym nastipił pobór ciepłau stanowi iloczyn ilości do-
starczonego ciepłau ustalonej na podstawie odczytów 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainsta-
lowanego na przyłiczu do węzła cieplnego lub ze-
wnętrznych instalacji odbiorczychu albo w innych miej-
scach rozgraniczenia eksploatacji urzidzeń i instalacji 
określonych w umowachu oraz ceny ciepła dla danej 
grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej 
grupy taryfowej. 

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiicu 
w którym nastipił pobór nośnika ciepłau stanowi ilo-
czyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełnia-
nia i uzupełniania ubytków wody w instalacjach od-

biorczychu ustalonej na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego  
w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej 
grupy taryfowej. 

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – 
pobierana w każdym miesiicuu stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za 
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za 
każdy miesiicu w którym nastipił pobór ciepłau stano-
wi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowegou zainstalowanego na przyłiczu do 
węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacjach od-
biorczychu albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urzidzeń i instalacji określonych w umo-
wachu oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyło-
we dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za przyłączenie – pobierana po wykonaniu 
przyłicza jako iloczyn długości przyłicza i stawki opła-
ty za przyłiczenieu ustalonej w taryfie dla danego ro-
dzaju przyłicza. 
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łI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiizuji przy 
zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbior-
ców określonych w rozdziale 6 rozporzidzenia przyłi-
czeniowego.  

W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowegou 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetycz-

ne standardów jakościowych obsługi odbiorcówu 
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 

sprzedaży ciepłau 
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługu-

jicych odbiorcyu 
– nielegalnego pobierania ciepłau 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone  
w rozdziale 4 rozporzidzenia taryfowego. 

łII. WPROWADZANIE ZMIAN CEN I STAWEK 
OPŁAT 

Taryfau po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetykiu jest kierowana do ogłoszenia  
w zzienniku Urzędowym Województwa zolnośliskie-
go. 
Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 
później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania. 
Wszyscy odbiorcy będi powiadamiani pisemnie  
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia.  

 
 

PROKURENT PROKURENT 
zYREKTOR BIURP ZPRZOzU zYREKTOR zS.  

EKONOMICZNO-FINPNSOWYCH 
  

KRZYSZTOF ZAJKO PIOTR URBANIAK 
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ZARZĄDZENIE STAROSTY GÓROWSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie ustalenia  średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkaUca 
               w Domu Pomocy Społecznej we WroniUcu w 2006 roku 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (zz. U. z 2004 r. Nr 64u poz. 593u Nr 99u poz. 1001u 
Nr 273u poz. 2703u zz. U. z 2005 r. Nr 64u poz. 565u Nr 94u poz. 788u 
Nr 179u poz. 1487u Nr 164u poz. 1366) oraz na podstawie wniosku Kierow-
nika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze z dnia 25 stycznia 
2006 r. zarzidzamu co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania miesz-
kańca zomu Pomocy Społecznej we Wronińcu a rok 
2006 w wysokości: 1752.56 zł (słownie: jeden tysiic 
siedemset pięćdziesiit dwa złote pięćdziesiit sześć 
groszy). 

§ 2 

Wykonanie zarzidzenia powierza się zyrektorowi zo-
mu Pomocy Społecznej we Wronińcu. 

§ 3 

Zarzidzenie podlega ogłoszeniu w zzienniku Urzędo-
wym Województwa zolnośliskiego. 

§ 4 

Zarzidzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  
z moci od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 
 
 

 
 

STPROSTP 
 

SŁAWOMIR RUTECKI 
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SPRAWOZDANIE STAROSTY KŁODZKIEGO 
Z DZIAŁARNOŚCI KOMISJI LEZPIECZEJSTWA I PORZĄDKU ZA 2005 ROK 

 
 
 
Nadrzędnym celem Komisji Bezpieczeństwa i Porzidku 
jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkań-
ców powiatu kłodzkiego. Majic na uwadze powyższy 
cel komisja zaplanowała na 2005 rok osiem posiedzeńu 
na których postanowiła omówiću przedyskutować oraz 
ocenić 16 zagadnień zwiizanych z bezpieczeństwem 
publicznym. 

W połowie stycznia 2005 r. upłynęła I kadencja Komi-
sji Bezpieczeństwa i Porzidku przy Staroście Kłodz-
kim. Zaistniała więc potrzeba powołania nowych 
członków komisji. 

Zgodnie z art. 38a ust. 5 ustawy o samorzidzie po-
wiatowym (zz. U. z 2002 r. Nr 142u poz. 1592 tekst 
jednolity) w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porzidku 
wchodzi: 
• starosta jako przewodniczicy komisjiu 
• dwóch radnych delegowanych przez radę powiatuu 
• trzy osoby powołane przez starostęu znajice pro-

blematykę obejmujici zakres pracy komisjiu  
w szczególności przedstawicieli samorzidów gmin-
nychu organizacji pozarzidowychu a także instytucji 
zajmujicych się zwalczaniem patologii społecznychu 

• dwóch przedstawicieli delegowanych przez komen-
danta powiatowego Policji. 

Korzystaji z przysługujicego prawa Starosta powołał 
do prac w komisji; 
1. Janusza Rudnickiego – Zastępcę Burmistrza Miasta 

Kłodzkau  
2. Grzegorza Stryjskiego – Prezesa koła Zwiizku By-

łych zołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy 
Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzkuu 

3. Jana Chodorowskiego – Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. 

Rada Powiatu Kłodzkiego delegowała dwóch radnychu tj. 
4. Józefa Łopaciucha – Przewodniczicego Komisji 

Bezpieczeństwau Porzidku Publicznego i Infrastruk-
tury zrogoweju 

5. Juliana Golaka – radnego powiatu kłodzkiego. 

Natomiast Komendę Powiatowi Policji w Kłodzku re-
prezentuji: 
7. Prnold Różewicz – Komendant Powiatowy Policjiu  
8. Ryszard Tryszczyła – Zastępca Komendanta Powia-

towego Policji. 

zo udziału w pracach komisji zostali zaproszeni rów-
nież prokurator Irena Szwaja z Prokuratury Rejonowej 
w Bystrzycy Kłodzkiej oraz prokurator Tadeusz Zieliń-
ski z Prokuratury Rejonowej w Kłodzku.  

Inauguracyjne posiedzenie komisji miało miejsce  
14 lutego 2005 roku.  

Spośród nowego składu tylko dwóch członków nie 
brało udział w pracach komisji w I kadencji. Tak więc 
tematyka i kompetencję si dobrze znane członkom 
Komisji Bezpieczeństwa i Porzidku.  

I. Posiedzenie odbyło się w dniu 14 stycznia 2005 r. 
Na tym posiedzeniu członkowie komisji przyjęli spra-
wozdanie ze swojej działalności za 2004 rok oraz usta-
lili plan pracy na 2005 rok. Oceniajic sprawozdanie 
Starosty Kłodzkiegou członkowie komisji stwierdziliu że 
oddaje ono przebieg ich pracy w 2004 rokuu że 
wszystkie zaplanowane tematy zostały zrealizowane. 
W sprawozdaniu wyeksponowane zostały najważniej-
sze zagadnienia poruszane na posiedzeniach komisji.  

Członkowie komisja przyjęli plan pracy na rok 2005. 
Plan pracy komisji jest kompatybilny z planem pracy 
Komisji Bezpieczeństwau Porzidku Publicznego i Infra-
struktury zrogowej. W planie pracy komisja uwzględ-
niła również sugestie komendantówu tj. składania w I 
kwartale roku sprawozdań ze swej działalności Radzie 
Powiatu Kłodzkiego. 

Za główny kierunek swoich działań w 2005 rokuu ko-
misja przyjęła opracowanie wstępnej wersji koncepcji 
budowy rond na terenie powiatu kłodzkiego.  

II. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 14 lutego 
2005 roku. Głównym tematem tego posiedzenia była 
ocena pracy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku 
oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Kłodzku za rok 2004 r. 

Policji powiatu kłodzkiego w 2004 roku ponownie 
udało się zrealizować zadaniau które nakłada ustawau 
jak również kierownictwo służbowe. Nastipiło dalsze 
ograniczenie przestępstwu a wyniki z lat poprzednich 
wskazuji na wzrost społecznego poczucia bezpieczeń-
stwa. Jeżeli chodzi o zagrożeniau to powiat kłodzki jest 
jednym z powiatów o niskim zagrożeniu. W przelicze-
niu na 10000 mieszkańców średnie zagrożenie prze-
stępczościi wynosi 91u2%. Na przestrzeni lat 2001– 
–2004 podniesiono poziom społecznego poczucia bez-
pieczeństwa zmniejszajic corocznie średnio o 11% 
ilość popełnianych przestępstw w podstawowych ka-
tegoriach z liczby 2648 do 1664. Efektu którym żadna 
inna komenda powiatowa poszczycić się nie może. 

Innym ważnym zagadnieniem było zapewnienie wi-
docznej obecności i skutecznej reakcji patroli pieszych 
w miejscach wskazanych jako niebezpieczne przez 
lokalne społeczności. Zagadnienie to na terenie działa-
nia Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku realizowa-
no poprzez rozpoznawanie i typowanie tzw. „miejsc 
strachu” oraz prowadzenie programu „Czujmy się bez-
piecznie”. Program ten ma na celu ujawnianie spraw-
ców wykroczeń szczególnie uciiżliwych oraz zagro-
żeńu które należy eliminować. 

Znacznie zwiększono widoczności patroli pieszych 
oraz podniesiono efektywność służb patrolowych.  

Zadanie w zakresie ujawniania przestępczości narkoty-
kowej od 2000 roku realizowane jest na coraz wyż-
szym poziomie. Osiignięte wyniki w zakresie prze-
stępczości narkotykowej przełożyły się na zajęcie dru-
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giego miejsca w województwie przez Komendę Powia-
towi Policji w Kłodzku.  

Stan bezpieczeństwa na drogach w 2004 roku uległ 
niewielkiej poprawie. Bezpośredni wpływ na taki stan 
rzeczy ma zmniejszona liczba zdarzeń drogowych  
z ofiarami w ludziach. Liczba wypadków drogowych  
w omawianym okresie spadła o 4 w stosunku do roku 
poprzedniego i wyniosła 155 co dało dynamikę 
97u3%. 

Z analizy zadań przedstawionej przez Komendanta 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku  
w 2005 roku wynikau iż prowadziła działania nie tylko 
w kierunku zapobiegania powstawania i rozprzestrze-
niania się pożarówu ale brała również udział w różnego 
typu akcjach ratowniczych.  

W okresie sprawozdawczym Komenda odnotowała 
spadek interwencji. Podobna sytuacja miała miejsce 
tylko w roku 1999. W powiecie zanotowano 2241 
interwencjiu o 219 mniej niż w roku 2003u w tym 991 
pożarów i 1136 miejscowych zagrożeń. W porówna-
niu do roku 2003 ilość pożarów była mniejsza niż ilość 
miejscowych zagrożeń. Bioric pod uwagę ilość odno-
towanych interwencji w powiecie kłodzkim w odnie-
sieniu do całego województwa dolnośliskiegou to Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Kłodzku plasuje się na 2 miejscuu po Wrocławiu.  

Pnalizujic poszczególne dziedziny działańu odnotowa-
no również duży spadek ilości zdarzeń z wypalaniem 
suchych traw i pożarów na użytkach rolnych. W roku 
2003 odnotowano 810 takich zdarzeńu a w roku 2004 
tylko 442. zo tak dużego spadku tego zjawiska praw-
dopodobnie przyczynił się faktu że nie będzie dopłaty 
dla rolników z Unii Europejskieu jeżeli będi wypalone 
trawy. Prawdopodobnie to było przyczyniu że tych 
zdarzeń mamy znacznie mniej. Nadal jest niezbyt do-
bra tendencja odnośnie zapalenia się sadzy w komi-
nach. Zjawisko to pozostaje na niezmienionym pozio-
mie.  

Oprócz przedstawionych wyżej działań Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku co-
rocznie uczestniczy w festynie „zyj bezpiecznie" oraz 
organizuje turniej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  

zoceniajic zaangażowanie służb mundurowych w 
zabezpieczaniu bezpieczeństwa i porzidku publicznego 
na terenie powiatu kłodzkiego oraz po zapoznaniu się 
ze sprawozdaniami z ich działalności za rok 2004u 
komisja pozytywnie zaopiniowała pracę obu komend.  

Następne III. Posiedzenie odbyło się w dniu 24 lutego 
2004 r.u na którym członkowie komisji zapoznali się ze 
sprawozdaniami z działalności z rok 2004; 

• Państwowego Powiatowego Lekarza Sanitarnego  

• Powiatowego Lekarza Weterynarii 

• Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Kłodzku. 

Według oceny Państwowego Powiatowego Lekarza 
Sanitarnego nie stwierdzano żadnych rażicych uchy-
bień dot. stanu sanitarno-higienicznego na terenie po-
wiatu. Niepokoi jednak wzrost zachorowań typu 
BuCuB+C(żółtaczka).  

zziałalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
giczna obecnie polega głównie na kontroli żywności 
oraz ocenie stanu sanitarnegou technicznego obiektów 
oraz dokumentacji dotyczicej produkcji żywności. 
Wyniki tych kontroli wykazuję nieprawidłowości głów-
nie natury porzidkowej. Według opinii PSSE pod 
względem sanitarnym powiat kłodzki można uznać za 
bezpieczny. 

Powiatowa PSSE za swoji działalność profilaktyczni 
wysoko została oceniona w ramach działalności Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. W 2004 roku PSSE  
w Kłodzku przejęła nadzór sanitarny nad terenem po-
wiatu dzierżoniowskiego. Pod względem sanitarnym 
powiat kłodzki można ocenić jako bezpieczny. Spra-
wozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego za 
2004 rok zostało przez członków Komisji przyjęte jed-
nogłośnie. 

Powiatowy Lekarz Weterynariiu jak w latach poprzed-
nichu za główny cel swojej działalności w 2004 roku 
obrał eliminowanie zagrożeń epizootycznych i epide-
miologicznych. Główny kierunek działań inspekcji we-
terynaryjnej to nadzorowanie podmiotów trudniicych 
się produkcji żywności pochodzenia zwierzęcegou jak 
również nadzór nad handlem zwierzętami gospodar-
skimi. Handel ten dotyczy także zwierzit gospodar-
skichu które maji przekroczyć granicę krajuu który nie 
jest członkiem Unii Europejskiej.  

Należy wspomnieću że w 2005 roku Powiatowy In-
spektorat Weterynarii przyjił dodatkowe zadanie  
w zakresie rejestracji kontroli rejestracji zwierzit go-
spodarskich.  

Od 2004 roku Powiatowy Inspektorat Weterynarii nie 
wchodzi w skład administracji zespoloneju a Powiato-
wy Lekarz Weterynarii nie jest zobowiizany do skła-
dania Radzie Powiatu sprawozdania ze swojej działal-
ności. Przedłożył jednak informacje z działalności Po-
wiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2004.  
Informacja ta została jednogłośnie przyjęta przez 
członków komisji. 

zziałania z zakresu nadzoru budowlanegou prowadzone 
w 2004 roku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Kłodzkuu szły w trzech kierunkach: 
• monitoring infrastruktury techniczneju 
• zapobieganie samowolom budowlanymu  
• kontrola nowych inwestycji i remontowanych 

obiektów. 

Odnośnie stałego monitoringu infrastruktury technicz-
neju to działania nadzoru budowlanego w tym zakresie 
polegały na przeprowadzeniu kontroli w budynkach 
użyteczności publiczneju tj. w budynkach biurowychu 
szkołach podstawowychu gimnazjachu domach wcza-
sowych itp.u oraz kontroli stanu technicznego obiek-
tów zagrożonych katastrofa budowlani. Ponadto na 
wniosek Wójta Gminy Kłodzko skontrolowano  
61 obiektów budowlanychu w tym 42 stanowiici 
własność prywatni. Skontrolowane obiekty si prze-
ważnie w złym stanie technicznym lub stanowii za-
grożenie. Niestety nie zawsze można wszczić postę-
powanie administracyjneu ponieważ właściciele tych 
obiektów nie żyji. Skontrolowane obiekty będice w 
zarzidzie Pgencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Pań-
stwa si zabezpieczoneu jednak z przekazywanych in-
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formacji do Nadzoru budowlanego wynikau że wyko-
nane zabezpieczenia si dewastowane przez nieznane 
osoby. Poważny problem stanowii natomiast obiekty 
budowlane o złym stanie technicznyu nieużytkowane  
i opuszczone przez właściciela. Niejednokrotnie nie-
możliwe jest ustalenie miejsca pobytu właścicielau co 
jest koniecznym warunkiem dla podjęcia działań admi-
nistracyjnych. Bardzo ważnym zadaniem jest zapobie-
ganie samowolom budowlanym. Z prowadzonych sta-
tystyk wynikau że ilość samowoli budowlanych na 
przestrzeni lat 1999–2004 zmniejsza sięu co wskazuje 
na większe przestrzeganie obowiizujicych przepisów. 
W zakresie spraw realizacji nowych inwestycji i re-
montów szczególnej kontroli podlegały elementy wa-
runkujice bezpieczeństwo użytkowania (instalacje 
gazoweu elektryczneu kominy).  

Komisja jednogłośnie przyjęła informację z działalności 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w 2004 roku. 

W dniu 18 marca 2005 roku odbyło się Ił. Posiedze-
nie komisji. Było to wspólne posiedzenie z Komisji 
Bezpieczeństwau Porzidku Publicznego i Infrastruktury 
zrogowej Rady Powiatu Kłodzkiego. Celem tego po-
siedzenia było przyjęcie „Informacji o stanie bezpie-
czeństwa i porzidku publicznego na terenie powiatu 
kłodzkiego za 2004 rok”. 

Na podstawie przedłożonych materiałów przez służby 
munduroweu jednostki organizacyjne powiatu i inne 
instytucjeu Komisja stwierdziłau że wszystkie podmioty 
realizuji przypisane im w ustawach zadania. Jednak 
stopień realizacji tych zadań podpowiadau że należy 
szukać innych rozwiizań oraz wzbogacić arsenał środ-
kówu które pozwoliłyby na osiignięcie zamierzonego 
celu. Kilka jednostek przekazało informację z wykona-
nia zadań za 2004 r.u lecz nie dokonało żadnej analizy. 
zlatego w następnych latach należy wymóc na tych 
jednostkach organizacyjnych by pokusiły się chociaż o 
krótka analizęu jak realizacja ich zadań wpłynęła na 
poprawę stanu bezpieczeństwa w powiecie.  

Oceniajic stan bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu – na podstawie złożonych informacji – mo-
żemy stwierdziću że powiat kłodzki jest w miarę bez-
piecznyu chociaż odczucie lokalnej społeczności może 
być odmienne. 

Kolejneu ł. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu  
9 czerwca 2005 roku. Na posiedzeniu tym członkowie 
komisji przyjęli Informację z realizacji zadań Powiato-
wego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz omawia-
li wstępni koncepcję budowy rond na terenie powiatu 
kłodzkiego. 

Ustawa o klęsce żywiołowej z 2002 r. oraz akty wy-
konawcze do tej ustawy zobowiizały samorzidy po-
wiatowe do utworzenia Powiatowego Zespołu Reago-
wania Kryzysowego. Taki zespół został powołany Za-
rzidzeniem Starosty Kłodzkiego nr 89/2003 z dnia 3 
grudnia 2003 rokuu a wdrożenie zadań stawianych 
przed Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzyso-
wego stał się głównym celem zarzidzania kryzysowe-
go. Zespół przejił również zadania Powiatowego Komi-
tetu Przeciwpowodziowego. 

zo zadań Zespołu należy przede wszystkim zapewnie-
nie warunków koordynacji działań Staroście w razie 
stanu klęski żywiołowej i zdarzeń majicych znamiona 
kryzysu. 

W skład PZRK wchodzi grupy stałe i grupy tymcza-
sowe. Grupy stałe tworzi tzw. Centrum Zarzidzania 
Kryzysowegou które jest komórki organizacyjniu zapi-
sana w regulaminie organizacyjnym starostwa. zo 
pracy w Powiatowym Zespole Reagowania Kryzyso-
wego powołane zostały osobyu które maja odpowied-
nie przeszkolenie lub przygotowanie w tym zakresie. 
Wydział Zarzidzania Kryzysowego zolnośliskiego 
Urzędu Wojewódzkiego pozytywnie ocenił współpracę 
z kłodzkim zespołemu a dyr. IMGW we Wrocławiu pod-
kreśliu że współpraca z naszym zespołem na poziomie 
powiatowym układa mu się najlepiej na całym zolnym 
dlisku.  

Następny tematu który był rozpatrywany na tym po-
siedzeniuu dotyczył budowy rond na terenie powiatu 
kłodzkiego. Głównym orędownikiem takich rozwiizań 
komunikacyjnych jest Komendant Powiatowy Policji 
Prnold Różewicz. To z inicjatywy Komendanta Policji 
powstała wstępna koncepcja budowy bezpiecznych 
skrzyżowań na terenie naszego powiatu. Podstawo-
wym celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie na 
szczeblu powiatu kompleksowego programu budowy 
rondu a następnie wpływanie na poszczególnych za-
rzidców dróg do ich realizacji. 

W celu poszerzenia współpracy przy realizacji koncep-
cji budowy rondu Komisja przyjęła wniosek o nawiiza-
niu kontaktu z Politechniki Wrocławski. Studenci tej 
uczelni w ramach pisania prac magisterskich mogliby 
opracować wstępne projekty niektórych rond na tere-
nie powiatu. 

Komisja przyjęła również wnioseku aby Wydział Komu-
nikacjiu Transportu i Infrastruktury zrogowej oraz Za-
rzid zróg Powiatowych w Kłodzku opracowały kom-
pleksowy program budowy bezpiecznych skrzyżowań 
na terenie powiatu kłodzkiegou a następnie taki doku-
ment przekazały do Komisji Bezpieczeństwau Porzidku 
i Infrastruktury zrogowej przy Radzie Powiatu Kłodz-
kiego.  

Następneu łI. Posiedzenie odbyło się w dniu 27 paź-
dziernika 2005 r.u na którym komisja zapoznała się  
z „Informacji z realizacji Powiatowego Programu Za-
pobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeń-
stwa Obywateli i Porzidku Publicznego w 2005 r.”. 
oraz z funkcjonowaniem pomocy doraźnej na terenie 
powiatu kłodzkiego. 

Oceniajic informacje złożone przez podmioty realizuji-
ce programu członkowie komisji postawili zasadnicze 
pytanie – czy programu w obecnej formuleu spełnia 
swoje zadanieu czy jest przyswajalnyu czy nie należa-
łoby powołać zespołuu który zweryfikowałby ujęte  
w nim zadania? Członkowie komisji uważajiu że  
w programie nie powinny być ujęte zadaniau które si 
tym instytucjom prawnie przypisane. Natomiast po-
winny się w nim znaleźć takie zadaniau które nie si 
zadaniami ustawowymi dla tych służbu a który przy-
czyniłby się do poprawy bezpieczeństwa na terenie 
powiatu kłodzkiego.  
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Program ten powinien być programem otwartym  
i jeżeli pojawiaji się nowe zagrożeniau np. zagrożenie 
ptasii grypi – to wtedy te zagrożenia należy wpisy-
wać do tematycznych zagadnień bezpieczeństwa.  
W programie tym winny się znaleźć również takie za-
dania jak budowa rondu budowa ścieżek rowerowych 
czy instalowanie viedoradarówu które w wymierny 
sposób przyczynii się do poprawy bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym.  

Ponadto program powinien być kierunkowskazem dzia-
łań na przyszłość oraz wykorzystanym chociażby przy 
budowie corocznych budżetów.  

W celu opracowania nowego programu komisja zapro-
ponowała powołanie zespołuu w skład którego weszli-
by przedstawiciel wszystkich służbu inspekcji i innych 
instytucjiu które wykonuji zadania w zakresie bezpie-
czeństwa publicznego.  

Oceniajic „Informację z realizacji Powiatowego Pro-
gramu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bez-
pieczeństwa Obywateli i Porzidku Publicznego  
w 2005 roku”u możemy stwierdziću że wszystkie jed-
nostki w miarę swoich sił i środków finansowychu 
realizuji przypisane im w programie zadania. Informa-
cji z realizacji programu oraz wniosek w sprawie opra-
cowania nowego programu komisja przyjęła jednocze-
śnie.  

zrugim tematem tego posiedzenie była informacja  
z „Funkcjonowania pomocy doraźnej na terenie powia-
tu kłodzkiego”. W dyskusji nad tym tematem zwróco-
no głównie uwagę na Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego. W tej sprawie Starosta Kłodzki zaproponował 
powołanie zespółu który zajmuje się przygotowaniem 
do utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
zgodnie z obowiizujicymi przepisami. Natomiast funk-
cjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 
chwili obecnej to jest to optimum tegou co można zro-
bić na dzień dzisiejszy. 

Ostatnieu łII. Posiedzenie odbyło się 20 grudnia  
2006 roku. Członkowie komisji zapoznali się na nim  
z projektem budżetu powiatu na 2006 r. w dziale 754 
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro-
wa oraz ustalili projekt planu pracy komisji na  
2006 rok. 

W budżecie powiatu na zadania realizowane w ramach 
konta „Bezpieczny powiat” zaplanowano kwotę 
25000 zł. Z tej pozycji budżetu powiatu wykorzysty-
wane si także środki finansowe na realizację Powia-
towego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porzidku Pu-
blicznego. Zaplanowano również kwotę 21000 zł na 
dofinansowanie różnych programów realizowanych 
przez Komendę Powiatowi Policji w Kłodzkuu między 
innymi na zorganizowanie festynu „zyj Bezpiecznie”. 
Członkowie komisji zapoznali się również z projektem 
planu pracy na 2006 rok. 

Komisja za główmy kierunek swoich działań w 2006 r. 
obrała dwa tematy; 
• Opracowanie kompleksowego programu budowy 

bezpiecznych skrzyżowań (rond) na terenie powiatu 
kłodzkiegou  

oraz 
• Opracowanie nowego Powiatowego Programu Bez-

pieczeństwa.  

Oprócz zaplanowanych zadań na rok 2005 komisja 
podejmowała doraźne działania w celu eliminowania 
zagrożeń występujicych na terenie powiatu. Przykła-
dem takim może być zagrożenie zwiizane z ptasii 
grypi. Pby zapobiec temu zagrożeniu poczynione zo-
stały odpowiednie przygotowania. Powiatowy Lekarz 
Weterynarii opracował plan reagowaniau który przedło-
żył Staroście Kłodzkiemu. Powołany został równie 
specjalny sztab na wypadek wystipienia zagrożenia 
ptasii grypi. 

Należy jednak nadmieniću że jedno z zaplanowanych 
posiedzeń nie odbyło sięu ponieważ komisja podjęła 
wniosek w sprawie przekazania wstępnych materiałów 
koncepcji budowy rond do Wydziału Komunikacjiu 
Transportu i Infrastruktury zrogowej oraz Zarzidu 
zróg Powiatowych w Kłodzku w celu kompleksowego 
opracowania program budowy bezpiecznych skrzyżo-
wań na terenie powiatu kłodzkiego. Ponieważ prace 
nad opracowaniem programu nadal trwajiu komisja 
postanowiła na jednym z posiedzeń w 2006 roku za-
poznawać się z ostateczni wersji tego programu. 

Powyższe informacje wyczerpuji tematykę spraw 
jakimi zajmowała się Komisja Bezpieczeństwa i Po-
rzidku w 2005 roku.  
 
 
 
 
 
 

 
STPROSTP 

 
ADAM ŁACKI 
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SPRAWOZDANIE POWIATOWEJ KOMISJI LEZPIECZEJSTWA I PORZĄDKU 
W TRZELNICY ZA ROK 2005 

 
 
Zgodnie z art. 38 b punkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorzidzie powiatowym (tekst jednolity  
zz. U. Nr 142 z 2001 r.u poz. 1592 ze zm.) przedsta-
wiam Radzie Powiatu Trzebnickiego sprawozdanie 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porzidku za  
rok 2005. 
Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porzidku  
w Trzebnicy powstała na mocy art. 38a pkt 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o Policjiu 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej – Prawo ban-
koweu ustawy o samorzidzie powiatowym oraz usta-
wy – Przepisy wprowadzajice ustawy reformujice 
administrację publiczni (zz. U. Nr 100u poz. 1084  
z 2001 r.).  

Celem Komisji jest realizacja zadań Starosty w zakre-
sie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbamiu in-
spekcjami i zadaniami określonymi w innych ustawach 
dot. porzidku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W 2005 roku do składu Komisji weszli:  
1. Marek Koliński – Starosta Trzebnicki jako przewod-

niczicyu 
2. dwóch radnych – delegowanych przez radę powia-

tu: 
– Józef dliczkau 
– Zygmunt Solecki. 

3. trzy osoby powołane przez Starostę: 
– Komendant PSP brygd. poż. Pndrzej Pbulewiczu 
– Powiatowy Inspektor Sanitarny – Plekasandra 

Rzewuskau 
– Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy – Roman 

Głuszek. 
4. dwóch przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji:  

– mł. insp. Maciej Kucharskiu 
– podinsp. Józef Gardiasz. 

5. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy – 
Leszek Wojtyła. 

6. Przedstawiciele samorzidów gminnych: 
– Burmistrza zmigrodu – Zdzisław dredniawskiu 
– Zastępca Wójta Gminy Wisznia Mała – Jakub 

Bronowicki. 

W pracach Komisji uczestniczi przedstawiciele powia-
towych służb i inspekcji wykonujicych zadania w za-
kresie porzidku publicznego i bezpieczeństwa na tere-
nie powiatuu a także zaproszeni goście. 

Na posiedzeniach Komisji omawiane si sprawy bez-
pieczeństwa ludności oraz sposoby ograniczenia prze-
stępczości kryminalnej w szczególności skierowanej 
przeciwko osobom i mieniuu zdarzeń drogowych oraz 
zwiększenia wykrywalności sprawców zdarzeń.  

Podejmowana jest problematyka bezpieczeństwa dzie-
ci i młodzieży szkół wszystkich szczebli. W ramach 
programów: „Stop uzależnieniom”u „Stop agresji  
i przemocy w rodzinie„ realizowane si zadania zwii-
zane z przemoci w rodzinie i przeciwdziałaniem uza-
leżnieniom. Zadania te si prowadzone wspólnie z pe-
dagogami szkolnymi i kadri nauczycielski.  

Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicyu w ramach 
prewencji kryminalneju przeprowadziła szkolenie dla 
pedagogów szkolnych z całego powiatuu pod kitem 
przeciwdziałania demoralizacjiu przestępczości nielet-
nich. Uczestnicy szkolenia otrzymali moduły postępo-
wania w sytuacjach gdy zachodzi podejrzenieu że nie-
letni znajduji się pod wpływem działania narkotykówu 
alkoholu lub si sprawcami przestępstw.  

W ramach programu „Bezpieczne drogi w powiecie” 
na bieżico jest aktualizowana tzw. „mapa zagrożeń” 
opracowana w Komendzie Powiatowej Policji  
w Trzebnicy.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Trzebnicy: 
–  podejmuje działania w zakresie interwencji i re-

agowania na zaistniałe  zagrożeniau  
– rozpoznaje nowe oraz monitoruje istniejice zagro-

żenia zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalne-
gou  

– sprawuje nadzór administracyjny poziomu ochrony 
przeciwpożarowej w obiektach użyteczności pu-
blicznej już istniejicych jak i nowo powstałychu 

– prowadzi działalność edukacyjno-prewencyjni 
wśród dzieci i młodzieży szkolneju coroczne razem  
z Miejskimi i Gminnymi Zarzidami oraz Zarzidem 
Powiatowym Zwiizku Ochotniczych Straży Pożar-
neju 

– organizuje Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”.  

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Trzebnicyu przy ul. Głowackiego 12u po-
wstało Centrum Zarzidzania Kryzysowego. Zakończo-
no prace zwiizane z wyposażeniem go w podstawowy 
sprzęt łiczności i teleinformatyczny. Przepływ infor-
macji o zaistniałych zagrożeniach otrzymywanych  
z CZK Wojewody zolnośliskiegou bidź innych źródeł 
odbywa się na podstawie wprowadzonej w Centrum 
procedury ostrzegania i informowania.  

zziałalność Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak 
również Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
ukierunkowana jest na ujawnianieu wykrywanie i zwal-
czanie chorób zakaźnychu a także kontrolę ujęć wody 
pitnej. W celu zminimalizowania istniejicego zagroże-
nia  PSSE podejmuje działania w zakresie nadzoru nad 
wodiu powietrzem atmosferycznymu glebi oraz obiek-
tami użyteczności publiczneju a także obiektami i środ-
kami transportu.  

W ramach prac Powiatowej Komisji zespół ds. ochrony 
zabytków przed pożarem i przestępczościiu którego 
zadania zostały włiczone do zadań Komisjiu dokonał 
lustracji następujicych obiektów sakralnych: 
– kościoła parafialnego p.w. Michała Prchanioła  

w Urazieu 
– kościoła filialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej  

w Lubnowie u 
– kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Zawoniu 
– kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Złotowie.  
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W pracach tego zespołuu poza członkami Powiatowej 
Komisjiu uczestniczyli także przedstawiciele służb  
i inspekcji wykonujicych zadania w zakresie porzidku 
publicznegou a także służby Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków jak również przedstawiciele samo-
rzidów terytorialnych.  
zziałania Zespołu maji na celu: 
– minimalizację strat i szkód w dobrach kultury po-

przez: 
– określenie zagrożenia przestępczościi zasobów 

dóbr kultury powiatuu 
– ocenę stanu zabezpieczenia zabytków o szcze-

gólnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowegou 
w tym podlegajicych obowiizkowej ochronie 

oraz najbardziej zagrożonych w czasie pokoju  
i wojny.  

Lustracje te si przeprowadzane po uzyskaniu zgody 
Kurii Metropolitarnej we Wrocławiu. 

Na podstawie przedstawionych informacji stwierdzić 
należyu że zadania Komisji w zakresie bezpieczeństwa  
i porzidku publicznego si realizowane należycie.  
 
 
 
 

STPROSTP 
 

MAREK KOLIŃSKI 
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SPRAWOZDANIE STAROSTY ZGORZERECKIEGO Z DZIAŁARNOŚCI 
 „KOMISJI LEZPIECZEJSTWA I PORZĄDKU” ZA 2005 ROK 

 
 
 
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorzidzie powiatowym składam Ra-
dzie Powiatu sprawozdanie z działalności „Komisji 
bezpieczeństwa i porzidku” (zwanej w dalszej części 
Komisji) za 2005 rok.  

Zarzidzeniem nr 118/2005 Starosty Zgorzeleckiego  
z dnia 11 kwietnia 2005 roku utworzono Komisję na  
II kadencję (kadencja trwa 3 lata) w składzie:  
1) Pndrzej Tyc – Starosta Zgorzelecki – Przewodni-

czicy Komisjiu  
2) Szymon Karolak – Radny Powiatu Zgorzeleckiegou  
3) Roman Paszkiewicz – Radny Powiatu Zgorzeleckie-

gou  
4) Zbigniew Kamiński – powołany przez Starostę Zgo-

rzeleckiegou  
5) Wacław Krzywoszyński – powołany przez Starostę 

Zgorzeleckiegou  
6) Mikołaj Letza – powołany przez Starostę Zgorzelec-

kiegou  
7) Jacek Łuczkowski – funkcjonariusz Policji delego-

wany przez Komendanta Powiatowego Policji  
w Zgorzelcuu  

8) Grzegorz Chirowski – funkcjonariusz Policji dele-
gowany przez Komendanta Powiatowego Policji  
w Zgorzelcuu  

9) Katarzyna Krzyżyńska – Prokurator Prokuratury 
Rejonowej w Zgorzelcu.  

W pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczi 
powołani przez Starostę Zgorzeleckiego:  
1) Kazimierz Prosyniak – Sekretarz Powiatu Zgorze-

leckiegou  
2) Marek Gargol – Z-ca Komendanta Powiatowego 

PSP w Zgorzelcuu  
3) Kazimierz Szyposzyński – Powiatowy Lekarz wete-

rynarii w Zgorzelcuu  

4) Beata Gisiorowska – Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Zgorzelcuu  

5) Kazimierz Słabicki – Prezes Zarzidu Powiatowego 
Zwiizku Ochotniczych Straży Pożarnych RPu  

6) Pndrzej Pałys – Inspektor ds. Rozwiizywania Pro-
blemów Uzależnień Starostwa Powiatowego  
w Zgorzelcu. 

Zadania Komisji określone si ustawowo i należy do 
nich między innymi:  
1. ocena zagrożeń porzidku publicznego i bezpieczeń-

stwa obywateli na terenie powiatuu 
2. przygotowanie projektu „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz porzidku publicz-
nego i bezpieczeństwa obywateli”u 

3. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie 
dotyczicym bezpieczeństwa publicznegou 

4. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego  
i  innych dokumentów w sprawach zwiizanych  
z wykonywaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa  
i porzidku publicznego. 

W 2005 roku Rada Powiatu Zgorzeleckiego uchwałi  
z dnia 27 stycznia uchwaliła „Powiatowy program 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeń-
stwa obywateli i porzidku publicznego”. Projekt tego 
dokumentu został przygotowany przez Komisję. 
Przedmiotowa uchwała został przekazana wszystkim 
podmiotom wskazanym w uchwaleu celem realizacjiu w 
tych obszarach zagrożeńu które pozostaji w ich kom-
petencjach.  

W 2005 roku Komisja odbyła dwa merytoryczne po-
siedzenia. W trakcie tych posiedzeń Komendant Po-
wiatowy Policji w Zgorzelcu składał sprawozdanie  
z oceny zagrożeń porzidku publicznego i bezpieczeń-
stwa obywateli na terenie powiatu zgorzeleckiego.  
W jego ocenie notowane si pozytywne tendencje 
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spadkowe przestępczości w poszczególnych katego-
riach. Na ile jest to trwałe zjawisko trudno jedno-
znacznie odpowiedzieću jednakże z przeprowadzonych 
badań i analiz wynikau iż winno ono mieć charakter 
trwały.  

zo udziału w posiedzeniach Komisji zapraszani byli 
przedstawiciele: 
1. Polskiego Zwiizku Łowieckiegou  
2. Społecznej Straży Rybackieju  
3. Straży Gminneju  
4. Straży Graniczneju  
5. Pgencji Ochrony Mieniau  
6. Zarzidu Powiatowego Zwiizku OSP RPu 
7. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinieu  
którzy składali szczegółowe informacje na temat dzia-
łalności w tych obszarach zagrożeńu które pozostaji w 
ich kompetencjach.  

W ocenie Komisjiu działalność wyżej wymienionych 
podmiotów na terenie powiatu zgorzeleckiegou zasłu-
guje na uznanieu albowiem efektywnie przyczyniaji się 
do eliminacji zjawisk patologicznych majicych wpływ 
na ogólnie rozumiane poczucie bezpieczeństwa. War-
tym podkreślenia jest fakt bardzo dobrej współpracy 
tych podmiotów z Policji.  

Wymienione wyżej podmioty realizuji na bieżico za-
dania określone w „Powiatowym programie zapobie-
gania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porzidku publicznego”. 

W miesiicu grudniu 2005 roku członkowie Komisji 
uczestniczyli w naradzie służbowej kierownictwa KPP 
w Zgorzelcu. W trakcie tej narady analizowano realiza-
cję „Powiatowego programu zapobiegania przestęp-
czości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i po-
rzidku publicznego”. Członkowie Komisji aktywnie 
uczestniczyli w panelach roboczychu zgłaszajic kon-
kretne wnioski majice wpływ na stan bezpieczeństwa 
i porzidku publicznego w naszym powiecie.  

Komendant Powiatowy Policji zaproponował Staroście 
Zgorzeleckiemu powołanie Zgorzeleckiej Rady Prewen-
cyjnej. Zadaniem Rady będzie między innymi doradza-
nie Staroście w działaniach zmierzajicych do minimali-
zowania zagrożeń w powiecie zgorzeleckim zwiiza-
nych z naruszaniem ładu i porzidku publicznegou zwal-
czania patologii społecznych oraz opiniowanie projek-
tów programów z zakresu prewencji kryminalnej (in-
formacyjnychu edukacyjnychu zapobiegawczych) finan-
sowanych ze środków zgromadzonych na koncie „Bez-
pieczny Powiat”.  

Pktualnie trwaji prace nad powołaniem Radyu określe-
niem szczegółowego jej celu działania oraz regulaminu 
konkursu na programy prewencyjne.  
 
 

 
STPROSTP ZGORZELECKI 

 
PNzRZEJ TYC
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INFORMACJA  
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGURACJI ENERGETYKI  

w sprawie zmian koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  
w Wałbrzychu 

 W dniu 31 stycznia 2006 r. decyzjami nr WCC/494H/193/W/OWR/
/2006/MK i PCC/520C/193/W/OWR/2006/MK Prezes URE dokonał zmian 
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 
ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej S.P. w Wałbrzychu 

 
Uzasadnienie 

 
Wnioskami z dnia 2 stycznia 2006 r. znak TPZS/020/20/2006 i TPZS/020/ 
/21/2006 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.P. w Wałbrzychu wystipiło 
o zmianę wydanych decyzji w zwiizku ze zmiani zakresu prowadzonej dzia-
łalności wynikajici z zawarcia umowy notarialnej z Fabryki zywanów  
„Kowary” dotyczici zakupu Ciepłowni „Kowary” w Kostrzycyu gm. Mysła-
kowice i sieci cieplnej w Kostrzycy i Kowarach.  
Po analizie stanu faktycznego wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony. 
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Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (zz. U. z 2000 r. Nr 98u poz. 1071 ze zmianami)u 
w zwiizku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (zz. U. z 2003 r. Nr 153u poz. 1504 ze zmianami)u Pre-
zes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami z dnia 31 stycznia 2006 r.  
Nr WCC/494H/193/W/OWR/2006/MK i Nr PCC/520C/193/W/OWR/2006/MK 
zmienił swoje decyzje z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/494/193/U/OT- 
-6/98/PŁ ze zm. i Nr PCC/520/193/U/OT-6/98/PŁ ze zm. w sprawie prowa-
dzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesy-
łania i dystrybucji ciepła. 
 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUzNIOWO-ZPCHOzNIEGO   

OzzZIPŁU TERENOWEGO 
URZĘzU REGULPCJI ENERGETYKI 

z siedzibi we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 
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Egzemplarze bieżice i z lat ubiegłych oraz załiczniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – zolnośliskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiuu 50-951 Wrocławu pl. Powstańców Warszawy 1u tel. 0-71/340-64-74u 
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 – zolnośliskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zelegatura w Legnicyu 59-220 Legnicau ul. F. Skarbka 3u tel. 0-76/856-08-00 w. 401u 

 – zolnośliskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zelegatura w Wałbrzychuu 58-300 Wałbrzychu ul. Słowackiego 23a–24u tel. 0-74/849-40-70u 
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