
 

   WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 
Wrocław, dnia 8 marca 2006 r. Nr 51 

 

TREŚĆ: 
Poz.:

 

 

AKTY NORMATYWNE: 

UCHWAŁA RADY POWIATU:  

804  – Rady Powiatu w Legnicy z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki 
wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe 
warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i wa-
runki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród na 2006 rok . . . . . . . . . . .   4689 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:  

805  – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponad-
wymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania na-
gród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4694 

806  – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2006 roku . . . . . . . . . . . .   4700 

807  – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4705 

808  – Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4706 

809  – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. o zmianie uchwały 
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasen-
tów i wysokości wynagrodzenia za inkaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4707 

810  – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie statutu 
Ośrodka Pomocy Opołecznej w Bystrzycy Kłodzkiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4708 

811  – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulami-
nu korzystania ze skwerów miejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4710 

812  – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulami-
nu placu zabaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4710 

813  – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulami-
nu korzystania z parku w Długopolu Zdroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4711 

814  – Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulic Kiliń-
skiego i Polnej w Dzierżoniowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4712 

815  – Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów na 
2006 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4727 
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816  – Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4733 

UCHWAŁA RADY MIASTA I  GMINY:  

817  – Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu 
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej . . . . . . . . . . . .   4734 

UCHWAŁY RAD GMIN:  

818  – Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagra-
dzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim . . . .   4736 

819  – Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w ramach etatu nauczycielom o różnym pen-
sum, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina w Walimiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4741 

820  – Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego 
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach prowadzo-
nych przez gminę Malczyce w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4742 

821  – Rady Gminy Rordanów Śląski z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświa-
towych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rordanów Śląski oraz kryte-
riów i trybu  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  za  ich  osiągnięcia  dydaktyczno-
-wychowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4747 

INNE AKTY PRAWNE: 

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ 
WE WROCŁAWIU: 

822  – z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Międzylesie na 2006 rok oraz prawidłowości załą-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4752 

823  – z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Świebodzice na 2006 rok oraz prawidłowości 
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4753 

824  – z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Raworzyna Śląska na 2006 rok oraz prawidłowości 
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4754 

825  – z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Dobromierz na 2006 rok oraz prawidłowości załą-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4755 

826  – z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie gminy Czarny Bór na 2006 rok oraz prawidłowości załą-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4756 

827  – z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 
2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu . . . .   4757 

828  – z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu 
Gminy Mieroszów na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . .   4758 

829  – z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Polanica Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości 
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4759 
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830  – z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu 
Gminy Ozczawno Zdrój na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . .   4760 

831  – z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Ozczytna na 2006 rok oraz prawidłowości załą-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4761 

832  – z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu 
Gminy Żarów na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4762 

833  – z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2006 rok oraz prawidłowości 
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4763 

834  – z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Wałbrzych na 2006 rok oraz prawidłowości załą-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4764 

835  – z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Otare Bogaczowice na 2006 rok oraz prawidłowo-
ści załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4765 

836  – z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Świdnica na 2006 rok oraz prawidłowości załą-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4766 

837  – z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu 
Miasta Świdnicy na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4767 

838  – z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Miasta Kłodzko na 2006 rok oraz prawidłowości załączo-
nej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4768 

839  – z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Kudowa Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości 
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4769 

840  – z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Otronie Śląskie na 2006 rok oraz prawidłowości 
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4770 

841  – z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Gminy Redlina Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości 
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4771 

842  – z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu 
Gminy Radków na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4772 

843  – z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w budżecie Miasta Nowa Ruda na 2006 rok oraz prawidłowości załą-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4773 

844  – z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zapla-
nowanego w budżecie Gminy Otrzegom na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej 
do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4774 

845  – z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zapla-
nowanego w budżecie Gminy Boguszów-Gorce na 2006 rok oraz prawidłowości załą-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4775 

846  – z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gmi-
ny Kłodzko na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4776 

847  – z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zapla-
nowanego w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej 
do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4777 

848  – z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zapla-
nowanego w budżecie Miasta Duszniki Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załą-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4778 

849  – z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Bieru-
tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4779 
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850  – z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zapla-
nowanego w budżecie Gminy Chojnów na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej 
do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4780 

851  – z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Czernica . . . . . . . . . . . . .   4782 

852  – z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicz-
nego Gminy Oobótka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4783 

853  – z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budże-
towego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Środa Śląska na 
rok 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4784 

854  – z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zapla-
nowanego w budżecie Gminy Pęcław na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do 
tego budżetu prognozy kwoty długu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4785 

855  – z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budże-
tu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy 
kwoty długu Gminy Ciepłowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4786 

856  – z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały 
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Domaniów . . . . . . . . . . . . . .   4787 

857  – z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budże-
towego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Żmigród na 
rok 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4788 

858  – z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budże-
tu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Żórawina . .   4790 

859  – z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budże-
tu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Ranowice Wielkie na 
2006 rok prognozy kwoty długu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4791 

860  – z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budże-
tu na 2006 r. oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Milicz . . . . .   4792 

861  – z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zapla-
nowanego w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2006 rok oraz prawidłowości 
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4794 

862  – z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta 
Zgorzelec na 2006 rok prognozy kwoty długu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4795 

ZARZUDZENIA: 

863  – Otarosty Releniogórskiego z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowa-
dzonych przez powiat jeleniogórski lub na jego zlecenie w 2006 roku . . . . . . . . . . . .   4796 

864  – Otarosty Releniogórskiego z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4797 

865  – Otarosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia mie-
sięcznego kosztu utrzymania wychowanka w domu dziecka na terenie powiatu trzeb-
nickiego w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4797 

866  – Otarosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia mie-
sięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie 
Powiatu Ząbkowickiego w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4797 

867  – Otarosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia śred-
niego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4798 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W UEGNICY 

z dnia 2 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego nauczycielom szkół 
i placówek   prowapzonych   przez   powia    legnicki   wysokośg   popa ku 
mo ywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przy-
znawania   ych  popa ków,  szczegółowy  sposób  obliczania  wynagropze-
nia  za  gopziny  ponapwymiarowe,  za  gopziny  poraźnych  zas ęps w oraz 
wysokośg i warunki wypłacania nagróp ze specjalnego funpuszu nagróp 

na 2006 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, 
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959, Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, 
poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487) uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

Ustala się regulamin określający nauczycielom szkół 
i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wyso-
kość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych 
dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny do-
raźnych zastępstw oraz wysokość wypłacania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród na 2006 r. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższe-
go określenia, o: 
1) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozpo-

rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Oportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, 

2) szkole – należy przez to rozumieć szkołę albo ze-
spół szkół, placówkę oświatową oraz dom dziecka, 
dla którego organem prowadzącym jest powiat le-
gnicki, 

3) dyrektorze, wicedyrektorze lub kierowniku – należy 
przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub inne 
stanowisko kierownicze jednostki, o której mowa 
w pkt 2, 

4) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego, 

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

6) uczniu – należy przez to rozumieć także wycho-
wanka, 

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin określony w rozporządzeniu, o któ-
rym mowa w pkt 1, 

8) średnim wynagrodzeniu nauczyciela stażysty – 
należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym 
mowa w art. 30 ust. 3 – Karta Nauczyciela, 

9) bazowym wymiarze godzin – należy przez to rozu-
mieć tygodniowy wymiar zajęć w rozumieniu 
art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela, według którego nauczyciel reali-
zuje najwięcej zajęć w odniesieniu do ich obowiąz-
kowego tygodniowego wymiaru. 

R o z d z i a ł  2 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 3 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne placówek oświatowych 
w przeliczeniu na 1 etat w odniesieniu do średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty wynosi 2,5%. 

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
a) uzyskanie przez uczniów osiągnięć, 

z uwzględnieniem ich możliwości oraz wa-
runków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć 
dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzo-
nych wynikami klasyfikacji lub promocji, 
efektami egzaminów, sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach, olim-
piadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
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a) systematyczne i efektywne przygotowanie 
się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
h) poprawę prac z języka polskiego, 
i) kierowanie i nadzorowanie prac dyplomo-

wych, 
j) udział w pracach państwowej komisji egza-

minacyjnej, komisji przedmiotów zawodo-
wych, poprawę prac maturalnych i zawodo-
wych, 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
ustawy – Karta Nauczyciela: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udział  w  komisjach  przedmiotowych  i  in-

nych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-

nymi organizacjami uczniowskimi działający-
mi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły ze szczególnym uwzględ-
nieniem zajęć opiekuńczych i wychowaw-
czych wynikających z potrzeb i zaintereso-
wań ucznia, 

4) wysokość zabezpieczonych na ten cel środków 
w planie finansowym szkoły. 

§ 4 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli może być 
przyznany w wysokości co najmniej 1% i nie więk-
szej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego wynika-
jącego z osobistego zaszeregowania. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż na 2 miesiące i nie dłuższy niż 
do upływu roku budżetowego. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom 
spełnienia warunków określonych w § 3, ustala dy-
rektor, a w stosunku do dyrektora – Otarosta Le-
gnicki. 

4. O przyznanym dodatku motywacyjnym Dyrektor 
powiadania na piśmie zainteresowanego oraz przed-
stawia listę wraz z uzasadnieniem Radzie Pedago-
gicznej. 

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-1/120/06 z dnia 28 lutego 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 4 ust. 5). 

R o z d z i a ł  3 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 5 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny z tym, 
że: 
1) dyrektorowi – w wysokości od 70% do 120% 

wynagrodzenia zasadniczego, 
2) wicedyrektorowi – w wysokości od 50% do 

80% wynagrodzenia zasadniczego, 
3) kierownikowi – w wysokości od 30% do 60% 

wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę 
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w ja-
kich szkoła funkcjonuje, ustala: 
1) dla dyrektora – Otarosta Legnicki, 
2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych – dy-

rektor szkoły. 

§ 6 

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia, przysługuje dodatek funkcyjny, w następującej 
wysokości: 
1) za wychowawstwo klasy – w wysokości 6%, 
2) za pełnienie funkcji opiekuna stażu – w wysokości 

4% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 
W przypadku funkcji opiekuna stażu nauczycielowi 
przysługuje dodatek funkcyjny jedynie za jednego na-
uczyciela, którym się opiekuje niezależnie od ilości 
prowadzenia nauczycieli. 

§ 7 

1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 5 ust. 1, 
nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, w okresie za który nie przysługuje wy-
nagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wycho-
wawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli 
zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, 
a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli 
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od 
tego dnia. 

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-1/ 
/120/06 z dnia 28 lutego 2006 r. stwierdzono nie-
ważność § 7 ust. 3). 
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R o z d z i a ł  4 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 8 

1. Nauczycielom realizującym zadania określone w § 8 
i w § 9 rozporządzenia oraz prowadzącym naucza-
nie indywidualne poza terenem szkoły przysługuje 
dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążli-
wych. 

2. Podstawą wymiaru dodatku za pracę w warunkach 
trudnych i uciążliwych jest udokumentowania ilość 
godzin przepracowanych przez uprawnionego na-
uczyciela w takich warunkach. 

3. Wysokość dodatku za warunki pracy stanowi 7,5% 
do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasad-
niczego, wynikającego z osobistego zaszeregowa-
nia pracownika. 

§ 9 

Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-1/120/06 z dnia 28 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 9). 

R o z d z i a ł  5 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 10 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z 
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej go-
dzinie została zrealizowana w warunkach uprawnia-
jących do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych lub 
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób 
określony w ust. 1. 

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela, wynagrodzenia za jedną godzinę do-
raźnego zastępstwa, realizowanego na zasadach, 
o których mowa w ust. 2, ustala się: dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana 
w warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru 
godzin. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin nauczyciela przez 4,16 z za-
okrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-

la lub dni ustawowo wolne od pracy oraz tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, po-
mniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ gdy dla na-
uczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za 
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

6. Liczbę godzin ponadwymiarowych, za które przy-
sługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może 
być jednakże większa niż liczba godzin przydzielo-
nych w planie organizacyjnym. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-1/120/06 z dnia 28 lutego 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 10 ust. 6). 

7. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia reali-
zowane według różnych tygodniowych wymiarów 
godzin zajęć, należy każdą jego godzinę przeliczyć 
na godziny bazowego wymiaru godzin za pomocą 
przeliczenia wyznaczonego przez podzielenie jego 
bazowego wymiaru godzin przez odpowiedni obo-
wiązkowy wymiar godzin realizowanych zajęć. 

§ 11 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu za godziny 
faktycznie zrealizowane. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-1/120/06 
z dnia 28 lutego 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 11). 

R o z d z i a ł  6 

NAGRODY ZE SPECJAUNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

§ 12 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli, w wysokości 1% planowa-
nych środków na wynagrodzenia osobowe, planuje 
się w budżecie powiatu legnickiego, z tym, że: 
1) 1) do 30% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody przyznawane przez Otarostę Legnickie-
go, 

2) pozostałe środki funduszu przeznacza się na na-
grody – do dyspozycji dyrektora. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-
rakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagro-
dy uzależnione jest w szczególności od: 
1) osiągnięć i stopnia realizacji zadań określonych 

w § 3 ust. 1–4, 
2) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 
3) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami 

w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opie-
kuńczej, 

4) wykonywania dodatkowych czynności o uzna-
nym znaczeniu, za które nie otrzymuje dodatko-
wego wynagrodzenia. 

3. Nagroda przyznawana jest wyróżniającym się na-
uczycielom z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może 
być przyznana w innym terminie. 
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  4. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który prze-
pracował w tej samej szkole co najmniej rok. 

  5. Nagrody nie może otrzymać nauczyciel, który 
został ukarany karą służbową lub porządkową. 

  6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

  7. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor po za-
sięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

  8. Otarosta Legnicki, z własnej inicjatywy – uzgod-
nionej z dyrektorem szkoły bądź na wniosek dy-
rektora szkoły oraz związków zawodowych, może 
w ramach ustalonego limitu funduszu nagród 
szkoły przyznać nagrodę specjalną Otarosty Le-
gnickiego w oparciu o wnioski składane w Otaro-
stwie z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” do 
15 września każdego roku. 

  9.Podstawą przyznania nagrody jest złożenie w Ota-
rostwie stosownego wniosku, który stanowi za-
łącznik do niniejszego regulaminu. 

10. Nagrody dyrektorom szkoły przyznaje Otarosta 
Legnicki w szczególności za: 
1) wzorowe zarządzanie szkołą, 
2) prace na rzecz lokalnego środowiska oświato-

wego, 
3) promocję Powiatu Legnickiego, 
4) osiągnięcia na płaszczyźnie dydaktycznej, 
5) wzorowe dbanie o doskonalenie i rozwój na-

uczycieli, 
6) dostosowywanie rozwoju szkoły do potrzeb 

rynku. 
11. Wysokość nagrody specjalnej Otarosty Legnickie-

go nie może być niższa od średniego wynagrodze-
nia nauczyciela stażysty. 

R o z d z i a ł  7 

DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 13 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin, w miejscowościach do 5.000 
mieszkańców i posiadającemu kwalifikacje wyma-
gane do zajmowanego stanowiska, przysługuje na-
uczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 6%, 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 8%, 
 

3) przy trzech osobach w rodzinie – 10%, 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 

12% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 

3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: małżonka, oraz dzieci i rodziców 
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, 
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o których mowa w ust. 4 – na ich wspólny wnio-
sek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, 
a dyrektorowi – Otarosta Legnicki. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi, niezależnie od tytułu prawnego od 
zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego, 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego 
przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku macierzyńskiego, 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umowa 
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłu-
żej niż do końca okresu, na który umowa ta była 
zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Legnicy. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego z mocą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY POWIATU 

 ANDRZEJ ROKITNICKI 
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805 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie us alenia regulaminu określającego wysokości s awek oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania nauczycielom popa ków: za wysługę la , mo-
 ywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób oblicza-
nia  wynagropzenia  nauczycieli  za  gopziny  ponapwymiarowe 
i  za  gopziny   poraźnych   zas ęps w  oraz  kry eria  i   ryb  przyznawania 

nauczycielom nagróp ze specjalnego funpuszu nagróp 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 6 pkt 1, 2 i 3, ust. 6a i art. 49 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej 
„Kartą Nauczyciela” oraz § 5 pkt 1 i 2 lit. a i c, § 6 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, § 7 
ust. 1, ust. 2 i ust. 3, § 8 pkt 6, 7 i 8 i § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, 
poz. 181), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Rada Miejska w Kamiennej 
Górze, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokości stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego i za warunki pracy, szczegółowy sposób oblicza-
nia wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwy-
miarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz kryte-
ria i tryb przyznawania nauczycielom nagród ze spe-
cjalnego funduszu nagród w brzmieniu o następującej 
treści: 

REGUUAMIN 
określający wysokości s awek oraz szczegółowe wa-
runki przyznawania nauczycielom popa ków: za wy-
sługę la , mo ywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagropzenia 
nauczycieli za gopziny ponapwymiarowe i za gopziny 
poraźnych zas ęps w oraz kry eria i  ryb przyznawania 
nauczycielom nagróp ze specjalnego funpuszu nagróp. 

R o z d z i a ł  I 

Pos anowienia ogólne 

1. Ilekroć w dalszej treści regulaminu jest mowa, bez 
bliższego określenia, o: 
a) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub pla-
cówek, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Kamienna Góra, 

b) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć 
osobę kierującą jednostką organizacyjną, o której 
mowa w pkt a, 

c) wicedyrektorze szkoły – należy przez to rozu-
mieć osobę, której powierzono funkcję zastępcy 
dyrektora szkoły, o którym mowa w pkt b, 

d) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
ciela, wychowawcę i innego pracownika peda-
gogicznego zatrudnionego w przedszkolu, szkole 
lub placówce albo zespole szkół lub placówek 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna 
Góra, 

e) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę, 

f) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

g) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz 
w uchwale nr XXXV/A/237/05 Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze z dnia 4 lipca 2005 roku 
w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Ozkół 
i dyrektorów szkół podstawowych od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych, udzielenia zniżek tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin dla dy-
rektorów przedszkoli i pozostałych stanowisk 
kierowniczych w Zespole Ozkół, szkołach pod-
stawowych i przedszkolach oraz ustalenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin na-
uczycieli pedagogów, psychologów i logopedów 
zatrudnionych w Zespole Ozkół, szkołach pod-
stawowych i przedszkolach, 

h) godzinie ponadwymiarowej – należy przez to ro-
zumieć godzinę zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych wynikającą z ra-
mowego planu nauczania w danym typie szkoły 
lub przyznaną szkole przez organ prowadzący na 
dodatkowe godziny tych zajęć, przydzieloną na-
uczycielowi powyżej jego tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa 
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w pkt g na rok szkolny lub okres krótszy, za-
twierdzoną w arkuszu organizacji pracy szkoły, 

i) godzinie doraźnych zastępstw – należy przez to 
rozumieć godzinę zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych, którą nauczyciel 
realizuje za nieobecnego w szkole innego na-
uczyciela, 

j) ramowym planie nauczania – należy przez to ro-
zumieć ramowe plany nauczania, o których mo-
wa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Oportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach pu-
blicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 
z późniejszymi zmianami), 

k) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do 
dnia 31 sierpnia roku następnego, 

l) związkach zawodowych – należy przez to rozu-
mieć związek zawodowy zrzeszający nauczycie-
li, którego członkiem jest nauczyciel, a jeżeli na-
uczyciel nie jest członkiem żadnego z takich 
związków zawodowych, to związek zawodowy 
zrzeszający nauczycieli wskazany przez nauczy-
ciela, działający na terenie Gminy Miejskiej Ka-
mienna Góra. 

2. Regulaminowi podlegają nauczyciele, wychowawcy 
i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szko-
łach działających na podstawie ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź-
niejszymi zmianami), dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra. 

R o z d z i a ł  II 

Dopa ek za wysługę la  

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat 
oraz jego wysokości stosuje się przepisy art. 33 
ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 ust. 1, ust. 2 
i ust. 3 rozporządzenia. 

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodze-
nie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczycie-
la oraz za dni nieobecności w pracy z powodu cho-
roby lub konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, 
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.  

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie tego 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku za  wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca. 

(Okarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódz-
kiego Oądu Administracyjnego PN.II.0914-8/13/06 
z dnia 28 lutego 2006 r. na pkt 5). 

6. Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły, a dla dyrektorów szkół – Burmistrz 
Miasta Kamienna Góra. 

7. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
czasy pracy przysługuje dodatek za wysługę lat 
w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrud-
nienia. 

R o z d z i a ł  III 

Dopa ek mo ywacyjny 

8. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnione-
mu w szkole prowadzonej przez Gminę Miejską 
Kamienna Góra dodatku motywacyjnego jest: 
a) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
– uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela  dobrych  osiągnięć dydaktyczno-
-wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach, itp., 

– umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

– pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki. 

b) jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
– systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
– podnoszenie umiejętności zawodowych, 
– wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
– dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

– prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

– rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

– przestrzeganie dyscypliny pracy. 
c) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy. 
d) zaangażowanie w realizacji innych zajęć i czyn-

ności, a w szczególności: 
– udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
– udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
– opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami działającymi na te-
renie szkoły, 

– prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

– udział w realizowaniu innych zadań statuto-
wych szkoły. 

9. Środki przeznaczone w roku kalendarzowym na 
wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli 
danej szkoły prowadzonej przez Gminę Miejską Ka-
mienna Góra stanowią nie mniej niż 5% ogólnej 
kwoty  środków przeznaczonych na wypłatę wyna- 
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grodzeń zasadniczych w danej szkole liczonej 
w skali roku kalendarzowego. 

10. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi 
na czas określony, nie krótszy niż sześć miesięcy 
i nie dłuższy niż jeden rok szkolny w wysokości 
nie niższej niż 2% i nie wyższej niż 30% otrzy-
mywanego przez nauczyciela wynagrodzenia za-
sadniczego. 

11. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycie-
la oraz okres jego przyznania, uwzględniając po-
ziom spełniania warunków, o których mowa w pkt 
8, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – 
Burmistrz Miasta Kamienna Góra.  

12. Cofnięcie prawa do dodatku motywacyjnego może 
nastąpić w razie niewypełnienia przez nauczyciela 
obowiązków wynikających z art. 100 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póź-
niejszymi zmianami). 

13. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę-
pującego po miesiącu, w którym dodatek ten przy-
znano, a jeżeli przyznanie to nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia, natomiast wygasa 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, który był ostatnim obejmującym okres 
przyznania dodatku motywacyjnego. 

R o z d z i a ł  IV 

Dopa ek funkcyjny 

14. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne sta-
nowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły przysługuje dodatek funkcyjny. 

15. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w pkt 14, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę 
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, 
w jakich szkoła pracuje, ustala: 
a) dla dyrektora szkoły – Burmistrz Miasta Ka-

mienna Góra w oparciu o następujący wzór: 

Dfd  =  Dfdp  +  Dfdu 

gdzie: 
Dfd – dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły, 
Dfdp – część podstawowa dodatku funkcyjne-
go dla dyrektora szkoły obliczana według wzo-
ru: 

Dfdp  =  25% x Wns  +  1% x Lo x Wns 

w którym: 
Wns – średnie wynagrodzenie nauczyciela sta-
żysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, 
Lo – liczba oddziałów w szkole 
Dfdu – część uzupełniająca dodatku funkcyjne-
go dla dyrektora szkoły ustalana w wysokości 
nie większej niż 60% części podstawowej do-
datku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, 

b) dla wicedyrektora szkoły – dyrektor szkoły 
w wysokości nie większej niż 80% wysokości 

dodatku funkcyjnego ustalonego dla dyrektora 
szkoły, 

c) dla kierownika świetlicy przyszkolnej – dyrek-
tor szkoły w wysokości nie większej niż 40% 
wysokości dodatku funkcyjnego ustalonego dla 
dyrektora szkoły, 

d) dla pozostałych stanowisk kierowniczych prze-
widzianych w statucie szkoły – dyrektor szkoły 
w wysokości nie większej niż 25% wysokości 
dodatku funkcyjnego ustalonego dla dyrektora 
szkoły. 

16. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny ustala-
ny przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem za-
kresu i złożoności zadań oraz warunków ich reali-
zacji według poniższych zasad: 
a) nauczycielowi, któremu powierzono wycho-

wawstwo klasy – w wysokości  nie niższej niż 
5% i nie wyższej niż 10% średniego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa 
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela za każdą 
klasę, 

b) nauczycielowi, któremu powierzono wycho-
wawstwo oddziału przedszkolnego – w wyso-
kości nie niższej niż 4% i nie wyższej niż 10% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Na-
uczyciela za każdy oddział,  

c) nauczycielowi, któremu powierzono funkcję 
opiekuna stażu – w wysokości nie niższej niż 
2% i nie wyższej niż 5% średniego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa 
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela za każdą 
osobę odbywającą staż i podlegającą opiece 
danego nauczyciela. 

17. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-
lom, którym powierzono pełnienie obowiązków 
określonych w pkt 14 w zastępstwie. 

18. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w pkt 15, nie wyłącza prawa do otrzymy-
wania dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w pkt 16 i 17. 

19. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska 
kierowniczego, a jeżeli powierzenie tego stanowi-
ska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. (Okarga Wojewody Dolnośląskiego do Wo-
jewódzkiego  Oądu Administracyjnego PN.II.0914-
-8/13/06 z dnia 28 lutego 2006 r. na pkt 19). 

20. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem okresu tego powierze-
nia, a w razie wcześniejszego odwołania – z koń-
cem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, 
a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia mie-
siąca – od tego dnia. 

21. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre-
sie urlopu na poratowanie zdrowia, w okresach, 
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał peł-
nienia z innych przyczyn obowiązków związanych 
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z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie 
pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

R o z d z i a ł  V 

Dopa ek za warunki pracy 

22. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w: 
a) trudnych warunkach, o których mowa w § 8 

pkt 6, 7 i 8 rozporządzenia, 
b) uciążliwych warunkach, o których mowa w § 9 

ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, 
c) szkodliwych dla zdrowia warunkach określo-

nych w odrębnych przepisach. 
23. Prawo do dodatku za warunki pracy przysługuje 

nauczycielom zatrudnionym w warunkach, o któ-
rych mowa w pkt 22, bez względu na wymiar 
czasu pracy i rodzaj stosunku pracy, z zastrzeże-
niem pkt 24. 

24. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługują proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

25. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje 
z dniem podjęcia pracy w takich warunkach, usta-
je z końcem miesiąca, w którym nastąpiło zaprze-
stanie pracy w tych warunkach.. 

26. Wysokość dodatku z tytułu pracy w warunkach, 
o których mowa w pkt 22, ustala dla nauczyciela 
dyrektor szkoły a dla dyrektora – Burmistrz Miasta 
Kamienna Góra w wysokości nie mniejszej niż 5% 
lecz nie większej niż 30% wynagrodzenia zasadni-
czego tego nauczyciela, z uwzględnieniem stopnia 
trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdro-
wia realizowanych zajęć lub wykonywanych prac. 

27. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za wa-
runki pracy nauczycielowi przysługuje jeden najko-
rzystniejszy dodatek.  

R o z d z i a ł  VI 

Wynagropzenie za gopziny ponapwymiarowe 
i gopziny poraźnych zas ęps w 

28. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiaro-
wą i jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczy-
ciela oblicza się, z zastrzeżeniem pkt 29, dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych 
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warun-
kach, o których mowa w pkt 22) przez miesięczną 
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych re-
alizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych lub doraźnego zastępstwa. 

29. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastęp-
stwa odbywa się w warunkach, o których mowa 
w pkt 22) przez miesięczną liczbę godzin realizo-
wanego wymiaru zajęć. 

30. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub re-
alizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o którym 
mowa w pkt 28 i 29, ustala się mnożąc tygo-
dniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar za-
jęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin 
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomi-
ja się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 
godzinę. 

31. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
przydzielone w planie organizacyjnym szkoły nie 
przysługuje za dni 30 czerwca 2006 r. i 1 wrze-
śnia 2006 r. oraz za dni, w których nauczyciel nie 
realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych 
przepisami o organizacji roku szkolnego oraz roz-
poczynania lub kończenia zajęć w każdym innym 
dniu tygodnia aniżeli piątek. (Okarga Wojewody 
Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Oądu Admini-
stracyjnego PN.II.0914-8/13/06 z dnia 28 lutego 
2006 r. na pkt 31). 

32. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniach, w których przypadają 
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy na-
uczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz 
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się 
lub kończą w środku tygodnia za podstawę usta-
lenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje 
się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć po-
mniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla 
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) 
za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za 
które przysługuje wynagrodzenie w takim tygo-
dniu, nie może być większa niż liczba godzin przy-
dzielonych w planie organizacyjnym szkoły. (Okar-
ga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 
Oądu Administracyjnego PN.II.0914-8/13/06 
z dnia 28 lutego 2006 r. na pkt 32). 

R o z d z i a ł  VII 

Nagropy ze specjalnego funpuszu nagróp 

33. W budżecie Gminy Miejskiej Kamienna Góra two-
rzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczy-
cieli w wysokości 1% sumy planowanych rocz-
nych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z tym 
że: 
a) 80% specjalnego funduszu na nagrody dla na-

uczycieli jest planowanych w budżetach szkół 
z przeznaczeniem na nagrody przyznawane 
przez dyrektorów szkół, 

b) 20% specjalnego funduszu na nagrody dla na-
uczycieli jest planowanych w budżecie Gminy 
Miejskiej Kamienna Góra z przeznaczeniem na 
nagrody przyznawane przez Burmistrza Miasta 
Kamienna Góra. 

34. Dyrektor szkoły przyznaje nauczycielom tej szkoły 
nagrody ze specjalnego funduszu na nagrody dla 
nauczycieli. 

35. Przyznanie nauczycielowi nagrody jest uzależnione  
w szczególności od: 
a) posiadania wyróżniającej oceny pracy, która 

została wydana w  ostatnich pięciu latach pra-
cy pedagogicznej nauczyciela, 
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b) otrzymywania w poprzednim  i obecnym roku 
szkolnym dodatku motywacyjnego, 

c) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej oraz realizacji innych zadań statuto-
wych szkoły, 

d) przepracowaniem w szkole co najmniej roku 
w pełnym wymiarze czasu pracy. (Okarga Wo-
jewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Oą-
du Administracyjnego PN.II.0914-8/13/06 
z dnia 28 lutego 2006 r. na pkt 35 lit. d). 

36. Burmistrz Miasta Kamienna Góra, po zasięgnięciu 
opinii związków zawodowych, przyznaje nagrody 
ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczy-
cieli: 
a) nauczycielowi – na wniosek złożony przez dy-

rektora szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii 
rady pedagogicznej tej szkoły, 

b) dyrektorowi szkoły – na wniosek złożony przez 
radę pedagogiczną tej szkoły. 

37. Ustala się następujący wzór wniosku, o którym 
mowa w pkt 36: 

 
 
WZÓR WNIOOKU 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 
AURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA 

 
 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Kamienna Góra 
 
Pani/Panu ............................................................................................................................................... 
 
urodzonej/urodzonemu ............................................................................................................................. 

(data  i  miejsce) 

 
Wykształcenie, stopień awansu zawodowego, stanowisko i staż pracy w szkole ............................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
Dotychczas otrzymane nagrody Ministra, Kuratora, Burmistrza Miasta, Dyrektora szkoły – rok otrzymania 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
Ostatnia ocena pracy nauczyciela .............................................................................................................. 

(data i stopień) 

 
Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego: 
 
 
 
 
Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek na posiedzeniu odbytym w dniu 
 
.............................................................................................................................................................. 

(dzień, miesiąc, rok) 

 
 
Organ sporządzający wniosek: 
 
 
........................................................    ..............................................    ............................................... 
                      (miejscowość, data)                                              (pieczęć)                                      (pieczątka imienna i podpis) 

 
 
38. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa 

w pkt 36, należy składać do Burmistrza Miasta 
Kamienna Góra najpóźniej w terminie do dnia 
14 lipca 2006 roku. 

39. Nagrody, o których mowa w pkt 36, mogą być 
przyznane nauczycielowi albo dyrektorowi szkoły, 
który przepracował w szkole co najmniej trzy lata, 
posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia co 
najmniej pięć z następujących kryteriów: 

a) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 
– osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-

dzone w sprawdzianach i egzaminach 
uczniów przeprowadzanych przez okręgową 
komisję egzaminacyjną, 

– podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod naucza-
nia i wychowania, opracowywania autor-
skich programów i publikacji, 
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– osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów do udzia-
łu w zawodach regionalnych, wojewódzkich 
lub centralnych ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów 
(zespołów uczniów) I–VI miejsca 
w konkursach, zawodach sportowych, prze-
glądach i festiwalach regionalnych, woje-
wódzkich lub ogólnopolskich, 

– posiada udokumentowane osiągnięcia 
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub 
uczniami mającymi trudności w nauce, 

– przygotowuje i organizuje uroczystości 
szkolne lub środowiskowe, 

– prowadzi działalność wychowawczą w kla-
sie lub szkole przez organizowanie wycie-
czek, udział uczniów w spektaklach teatral-
nych, koncertach, wystawach i spotka-
niach, 

– organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe, 

– organizuje i prowadzi letni lub zimowy wy-
poczynek dla dzieci i młodzieży, 

– osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyj-
nej z uczniami, 

b) w zakresie pracy opiekuńczej: 
– zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej, pochodzącym 
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

– prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie patologii społecznej 
wśród dzieci i młodzieży, w szczególności 
narkomanii i alkoholizmu, 

– organizuje współpracę szkoły z jednostkami 
systemu zdrowia, policją, organizacjami 
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakre-
sie zapobiegania i usuwania przejawów pa-
tologii społecznej i niedostosowania spo-
łecznego dzieci i młodzieży, 

– organizuje udział rodziców w życiu szkoły 
i rozwija formy współdziałania szkoły z ro-
dzicami, 

c) w zakresie działalności pozaszkolnej: 
– bierze udział w różnych formach doskonale-

nia zawodowego, 
– udziela pomocy w adaptacji zawodowej na-

uczycieli podejmujących pracę w zawodzie 
nauczyciela, 

z tym, że powinny one występować w co naj-
mniej w dwóch z wymienionych grup. 

40. Burmistrz Miasta Kamienna Góra z własnej inicja-
tywy może przyznać nagrodę nauczycielowi,  
a także dyrektorowi szkoły na zasadach określo-
nych w pkt 39. 

41. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

42. Wysokość nagrody Burmisztrza Miasta Kamienna 
Góra ustala Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
w terminie do dnia 29 września 2006 roku i poda-
je ją do wiadomości wszystkim szkołom, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Miejska 
Kamienna Góra. 

43. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być 
niższa niż 50% i nie może być wyższa niż 80% 
wysokości nagrody Burmistrza Miasta Kamienna 
Góra. 

44. Nagrody ze specjalnego funduszu na nagrody dla 
nauczycieli są przyznawane w terminie do dnia 
14 października 2006 roku z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.  

R o z d z i a ł  VIII 

Pos anowienia końcowe 

45. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regu-
laminem mają zastosowanie przepisy Karty Na-
uczyciela wraz z przepisami wykonawczymi. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kamienna Góra. 

§ 3 

Uchyla się uchwałę nr XXXI/A/219/05 Rady Miejskiej 
Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego i za warunki pracy, szczegółowy sposób oblicza-
nia wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwy-
miarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz kryte-
ria i tryb przyznawania nauczycielom nagród ze spe-
cjalnego funduszu nagród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2006 r. 
 
 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 JAROSŁAW DYCZKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  us alenia  regulaminu  określającego  wysokośg  s awek 
i  szczegółowe   warunki    przyznawania   popa ków    po   wynagropzenia 

zasapniczego  nauczycieli  w  2006  r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.1),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2), 
po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli – Rada Miejska 
w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przed-
szkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach pro-
wadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w 2006 r. 

I. Pos anowienia ogólne 

§ 2 

Regulamin określa: 
1) szczegółowe zasady przyznawania dodatku za wy-

sługę lat; 
2) wysokości stawek oraz szczegółowe zasady przy-

znawania: 
a) dodatku funkcyjnego, 
b) dodatku motywacyjnego, 
c) dodatku za warunki pracy;  

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz go-
dziny doraźnych zastępstw; 

4) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycielom za-
trudnionym w przedszkolach, szkołach podstawo-
wych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę By-
strzyca Kłodzka. 

§ 3 

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia 
jest mowa o: 
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin okre-

ślający wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego, szczegółowe warunki obliczania i wypła-
cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania innych świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy nauczycieli w przedszko-
lach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowa-
dzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w 2006 r; 

2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze 
zmianami); 

3) organie prowapzącym – należy przez to rozumieć 
Gminę Bystrzyca Kłodzka; 

4) szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę 
podstawową, gimnazjum lub zespół szkół, prowa-
dzone przez Gminę Bystrzyca Kłodzka; 

5) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podsta-
wowych oraz gimnazjach prowadzonych przez 
Gminę Bystrzyca Kłodzka; 

6) uczniu – rozumie się przez to także wychowanka. 

II. Dopa ek za wysługę la  

§ 4 

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-
ciela prawa do dodatku za wysługę lat określają od-
rębne przepisy. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) począwszy od  pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub 
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje  nauczycielowi 
w pełnej wysokości także w okresie przebywania 
na urlopie dla poratowania zdrowia. 

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje również: 
1) za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagro-

dzenie, chyba że przepis szczególny stanowi in-
aczej; 

2) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdol-
ności do pracy na skutek choroby bądź koniecz-
ności osobistego sprawowania opieki nad dziec-
kiem lub innym chorym członkiem rodziny, za 
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

5. Dodatek za wysługę lat nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły, natomiast dyrektorowi szkoły – 
organ prowadzący. 

6. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest z góry 
w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-23/26/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 4 ust. 2 i ust. 6). 
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III. Dopa ek funkcyjny 

§ 5 

Nauczycielowi, któremu powierzono: 
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo 

inne stanowisko kierownicze przewidziane w statu-
cie szkoły; 

2) wychowawstwo klasy; 
3) sprawowanie funkcji: 

a) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsul-
tanta, 

b) opiekuna stażu, 
przysługuje dodatek funkcyjny. 

§ 6 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły składa się 
z kwoty stałej w wysokości 300 PLN oraz kwoty 
zależnej od liczby oddziałów standaryzowanych, 
przy czym za oddział standaryzowany przyjmuje się 
oddział liczący: 
1) w gimnazjach oraz miejskich szkołach podsta-

wowych – 24 uczniów; 
2) w szkołach podstawowych zlokalizowanych na 

terenach wiejskich – 18 uczniów; 
3) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 

25 wychowanków. 
2. Liczbę oddziałów standaryzowanych w szkole usta-

la się dzieląc ogólną liczbę uczniów i wychowan-
ków wskazaną w sprawozdaniu O-02 i O-01 spo-
rządzonym wg stanu na dzień 30 września 2005 r. 
dla  GUO przez liczbę uczniów w oddziale standary-
zowanym wskazaną w ust.1 pkt 1–3. 

3. Kwota zależna od liczby oddziałów standaryzowa-
nych wynosi 55 PLN na jeden oddział standaryzo-
wany. 

4. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły wynosi 
50% kwoty dodatku funkcyjnego należnego dyrek-
torowi szkoły. 

5. Dodatek  funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, którym czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków kierowniczych lub powierzono te obo-
wiązki w zastępstwie w wysokości określonej w 
ust. 1 i 4, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwsze-
go dnia miesiąca kalendarzowego po trzech miesią-
cach zastępstwa, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, wicedyrekto-
rowi przysługuje 1 dodatek funkcyjny. 

§ 7 

Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo 
klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
zależnej od liczby uczniów w oddziale, którego jest 
wychowawcą z zastosowaniem niżej wymienionych 
norm: 
 

Lp. Liczba uczniów w oddziale 
Wysokość dodatku 
funkcyjnego w PLN 

brutto 

 1. do 18 uczniów 42 

 2. od 19–25 uczniów 52 

 3. powyżej 25 uczniów 62 

§ 8 

1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję doradcy me-
todycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości 60 PLN. 

2. Nauczycielowi sprawującemu funkcję nauczyciela 
konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości 70 PLN. 

§ 9 

Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna 
stażu, przysługuje dodatek w wysokości: 
1) 50 PLN – w przypadku sprawowania opieki nad 

nauczycielem stażystą; 
2) 30 PLN – w przypadku sprawowania opieki nad 

nauczycielem kontraktowym. 

§ 10 

Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powie-
rzono nauczycielowi stanowisko kierownicze, pełnienie 
obowiązków kierowniczych w zastępstwie, wycho-
wawstwo klasy lub sprawowanie funkcji, o których 
mowa w § 5 pkt 3, a jeżeli powierzenie to nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia, z zastrzeże-
niem § 6 ust. 5. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23/26/06 z dnia 
22 lutego 2006 r. stwierdzono nieważność § 10). 

§ 11 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 
Burmistrz, a dla wicedyrektora i pozostałych osób 
zajmujących inne stanowiska kierownicze lub spra-
wujących funkcje, o których mowa w § 5 pkt 3, 
dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły. 

2. Nauczycielom, którym powierzono pełnienie obo-
wiązków kierowniczych w zastępstwie dodatek 
funkcyjny przyznaje organ, który powierzył pełnie-
nie tych obowiązków. 

§ 12 

Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu 
dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie 
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierw-
szego dnia miesiąca  następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska 
kierowniczego, obowiązków kierowniczych, wycho-
wawstwa lub funkcji, o której mowa w § 5 pkt 3, 
z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 13 

W razie zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego, o któ-
rym mowa w § 5 pkt 1 lub § 6 ust. 4 i 5 i prawa do 
dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 pkt 2 i 3, 
nauczycielowi przysługują dodatki z każdego tytułu. 

§ 14 

Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry w terminie wy-
płaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23/26/06 z dnia 
22 lutego 2006 r. stwierdzono nieważność § 14). 
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§ 15 

Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielowi w pełnej 
wysokości, niezależnie od wymiaru zatrudnienia. 

IV. Dopa ek mo ywacyjny 

§ 16 

1. Wysokość funduszu na dodatki motywacyjne dla 
nauczycieli wynosi 3% od planowanych wynagro-
dzeń zasadniczych nauczycieli, zgodnie z planowa-
ną strukturą zatrudnienia w roku 2006 w danej 
szkole, z tym że do dyspozycji Burmistrza Bystrzy-
cy Kłodzkiej pozostaje 3% od planowanych wyna-
grodzeń zasadniczych nauczycieli zajmujących sta-
nowisko dyrektora, z przeznaczeniem na dodatki 
motywacyjne dla dyrektorów szkół.  

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości i pracy nauczyciela, co naj-
mniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzonych wynikiem klasyfi-
kacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w olimpia-
dach, konkursach, zawodach itp.; 

b) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ro-
dzicami; 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących, 
szczególnie opieki; 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
a) systematyczne  i  efektywne  przygotowy-

wanie się i wypełnianie przydzielonych obo-
wiązków; 

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych; 

c) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz 
innych urządzeń szkolnych; 

d) wzbogacenie własnego warsztatu pracy; 
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-

nej i pedagogicznej; 
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 

z poleceń służbowych; 
g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zadań 
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Na-
uczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych; 
b) udział w pracach komisji przedmiotowych 

i innych; 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-

nymi organizacjami uczniowskimi działający-
mi na terenie szkoły; 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrz-
szkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycieli; 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół decydują: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania  środ-

kami finansowymi szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;  
b) podejmowanie działań zmierzających do 

wzbogacenia majątku szkolnego; 
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele szkoły; 

d) podejmowanie działań zapewniających utrzy-
manie powierzonego mienia w stanie gwaran-
tującym optymalne warunki do realizacji za-
dań dydaktyczno-wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoły: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń; 
b) podejmowanie działań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych; 

c) polityka kadrowa; 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych; 
e) podejmowanie innych działań mających na 

celu promowanie szkoły; 
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-

wawczej szkoły, placówki: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, spor-

towe, artystyczne w skali regionu, woje-
wództwa, kraju; 

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-
dzanie programów autorskich, innowacji 
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych; 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych, podejmowanie działań profilak-
tycznych zapobiegających zagrożeniom spo-
łecznym; 

d) stworzenie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów; 

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi; 

f) konstruktywna współpraca z Radą Ozkoły, 
Radą Rodziców, Oamorządem Uczniowskim. 

§ 17 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora 
szkoły nie może być wyższy niż 20% jego wyna-
grodzenia zasadniczego.  

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie dłużej jednak niż na czas obowiązywania 
niniejszego regulaminu. 
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§ 18 

1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły, natomiast dyrektorowi szkoły – 
organ prowadzący. 

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
w której nauczyciel uzupełnia etat. 

§ 19 

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie-
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu 
przebywania nauczyciela na: 
1) urlopie  zdrowotnym; 
2) zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 

30 dni. 
2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-

rownicze, dodatek motywacyjny nie przysługuje 
w okresie przebywania na: 
1) urlopie zdrowotnym; 
2) zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni. 

§ 20 

Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry w termi-
nie wypłaty wynagrodzenia za pracę. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-23/26/06 z dnia 22 lutego 2006 r. stwier-
dzono nieważność § 20). 

V. Dopa ek za warunki pracy 

§ 21 

Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom 
pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych 
przepisach. 

§ 22 

Wysokość dodatku za trudne warunki pracy wynosi: 
1) za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi 

i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu 
głębokim – 10% stawki godzinowej obliczanej jak 
za godziny ponadwymiarowe za każdą przeprowa-
dzoną w tych warunkach godzinę; 

2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach 
łączonych w szkołach podstawowych – 5% stawki 
godzinowej obliczanej jak za godziny ponadwymia-
rowe za każdą przeprowadzoną w tych warunkach 
godzinę; 

3) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 
10% stawki godzinowej obliczanej jak za godziny 
ponadwymiarowe za każdą przeprowadzoną w tych 
warunkach godzinę. 

§ 23 

Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy równa 
jest odpowiedniej stawce dodatku za trudne warunki 
pracy, określonego w § 22 powiększonej o 10% staw-
ki godzinowej obliczanej jak za godziny ponadwymia-
rowe za każdą przeprowadzoną w tych warunkach 
godzinę. 

§ 24 

W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa 
w § 22 i § 23, nauczycielowi przysługuje jeden wyż-
szy dodatek. 

§ 25 

1. Wysokość dodatku za warunki szkodliwe dla zdro-
wia wynosi: 
1) od 10 zł do 35 zł miesięcznie przy I stopniu 

szkodliwości; 
2) od 17 zł do 49 zł miesięcznie przy II stopniu 

szkodliwości; 
3) od 22 zł do 67 zł miesięcznie przy III stopniu 

szkodliwości. 

§ 26 

Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie 
przepracowane w takich warunkach godziny zajęć. 

§ 27 

Dodatek za warunki pracy nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły, natomiast dyrektorowi szkoły – organ 
prowadzący. 

§ 28 

Dodatek za warunki pracy wypłacany jest z dołu. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-23/26/06 z dnia 22 lutego 2006 r. stwier-
dzono nieważność § 28). 

VI. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagropzenia za gopziny ponapwymiarowe oraz go-
pziny poraźnych zas ęps w 

§ 29 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z za-
strzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę 
godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru za-
jęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźne-
go zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karta Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę do-
raźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się 
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin 
realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy  
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
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4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, 
a co najmniej 1/2 liczy się za pełną godzinę. 

4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe obli-
cza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponad-
wymiarowych odbywa się w warunkach trudnych, 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego, obowiązko-
wego wymiaru zajęć, ustalonego zgodnie z odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej, podjętą na podstawie art. 
42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.  

§ 30 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysłu-
guje wyłącznie za godziny faktycznie zrealizowane. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-23/26/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 30). 

§ 31 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy.  

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 
ust.7 KN, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 4-dniowy tydzień 
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. 
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przy-
sługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może 
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych 
w planie organizacyjnym. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycz-
nie zrealizowane i wypłaca się z dołu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-23/26/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 31). 

VII. Nagropy ze specjalnego funpuszu nagróp 

§ 32 

1. W budżecie Gminy wyodrębnia się specjalny fun-
dusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze w wysokości 1% plano-
wanych rocznych wynagrodzeń osobowych, 

z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza i dyrekto-
rów szkół, z czego: 
1) 70% środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektorów szkół; 
2) 30% środków funduszu przeznacza się na na-

grody Burmistrza. 
2. Kryteria oraz tryb przyznawania nagród z funduszu, 

o którym mowa w ust. 1, reguluje odrębna uchwała 
Rady Miejskiej. 

VIII. Pos anowienia końcowe 

§ 33 

1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli 
z uwzględnieniem przewidywanej struktury zatrud-
nienia w roku 2006 przyjmuje się osoby zatrudnio-
ne w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby 
osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeli-
czeniowych wynikających z zatrudnienia osób 
w niepełnym wymiarze zajęć. 

§ 34 

W 2006 roku nie przewiduje się środków na podwyż-
szenie minimalnych stawek wynagrodzenia określo-
nych w przepisach wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela. 

§ 35 

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługu-
ją w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, 
z wyjątkiem dodatku funkcyjnego, który przysługuje 
w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć. 

§ 36 

Za miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień) wynagrodze-
nie wypłaca się wg średniej urlopowej. 

§ 37 

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za 
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
a także za inne okresy, za które na podstawie od-
rębnych przepisów  nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Otawka za 1 dzień niewykonywania pracy z przy-
czyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc 
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z gó-
ry przez 30. 

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, 
o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę 
dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną 
w ust. 2. 

§ 38 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z organizacjami 
związkowymi zrzeszającymi nauczycieli: 
1) Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział 

w Bystrzycy Kłodzkiej 
2) Zarządem Regionu NOZZ „Oolidarność” Dolny Śląsk 

we Wrocławiu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-23/26/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 38). 
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§ 39 

Traci moc uchwała nr XXXVIII/246/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2005 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wyso-
kość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
w 2005 r. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 40 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 stycznia 2006 r. podlega również wy-
wieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEROKIER 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, 

poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, 

Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie zaliczenia próg po ka egorii próg gminnych 
oraz napania im numerów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. 
zm.2) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Do kategorii dróg gminnych Gminy Bystrzyca Kłodzka 
zalicza się – po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Kłodzkiego – drogi określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w By-
strzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEROKIER 

 BRONISŁAW PATYNKO 
 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, 

poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441 oraz Nr 179, poz. 1486. 
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Załącznik nr 1 po uchwały Rapy 
Miejskiej w Ays rzycy Kłopzkiej 
z pnia 30 grupnia 2005 r. (poz. 807) 

 
 

Wykaz próg na  erenie Gminy AYSTRZYCA KŁODZKA 
zaliczonych po ka egorii próg gminnych: 

 
Lp. Nr drogi Nr działki Lokalizacja 
  1. 119731 D 64 Długopole Zdrój – ul. Boczna   
  2. 119733  D 76 Długopole Zdrój – ul. Kościelna   
  3. 119735 D 34 Długopole Zdrój – ul. Tadeusza Kościuszki   
  4. 119735  D 16 Długopole Zdrój – ul. Ogrodowa    
  5. 119736 D 12 Długopole Zdrój – ul. Oadowa   
  6. 119737 D 14 Długopole Zdrój – ul. Ołoneczna 
  7. 119738 D 87 Długopole Zdrój – ul. Wolna 
  8. 119739 D 180/1 Międzygórze – część ul. Wojska Polskiego  

                      w kierunku "Pensjonatu Krokus"  
  9. 119741 D cz. 57 

i cz.167 
Międzygórze – ul. Pocztowa   

10. 119742 D 162/1 Międzygórze – ul. Oanatoryjna   
11. 119743 D 160 Ponikwa – droga od drogi powiatowej nr 3277 D  

                w kierunku kościoła   
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UEŚNEJ 

z dnia 25 stycznia 2006 r. 

w sprawie zwolnienia z opła y za wpis po ewipencji 
pziałalności gospoparczej 

 Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Pra-
wo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) 
i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Leśnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się z obowiązku wnoszenia opłaty za pierwszy 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby, 
które w roku 2006 zarejestrują działalność gospodar-
czą po raz pierwszy. 
Zwolnienie nie dotyczy osób, które prowadziły działal-
ność gospodarczą jako wspólnicy w spółkach cywil-
nych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 3 

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

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zarząpzenia poboru popa ków i opła  
w  propze  inkasa,   określenia   inkasen ów   i   wysokości   wynagropzenia 

za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.2), art. 6 ust. 
8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, 
poz. 1484) oraz art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z 
późn. zm.3) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIII/212/04 Rady Miejskiej w By-
strzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2004 r. w spra-
wie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagro-
dzenia za inkaso – uchyla się w § 3 ustęp 3. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEROKIER 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. 

Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. 

Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 

Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, 

Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, 

Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie s a u u Ośropka Pomocy Społecznej 
w Ays rzycy Kłopzkiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), w związku z art. 110 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.2) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się następujący statut Ośrodkowi Pomocy Opo-
łecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

I. POSTANOWIENIA OGÓUNE 

§ 2 

1. Ośrodek Pomocy Opołecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 
zwany dalej „Ośrodkiem” jest prawnie wyodrębnio-
ną, samodzielną budżetową jednostką organizacyj-
ną Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. 

§ 3 

1. Oiedzibą Ośrodka jest miasto Bystrzyca Kłodzka 
w województwie dolnośląskim. 

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar objęty admi-
nistracją gminy Bystrzyca Kłodzka. 

§ 4 

Ośrodek jest bezpośrednim wykonawcą zadań zleco-
nych i zadań własnych gminy w zakresie pomocy spo-
łecznej. 

§ 5 

Ośrodek prowadzi działalność na podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. 
zm.); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, 
poz. 2255 z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce ali-
mentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732); 

5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wycho-
waniu i trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.); 

6) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 
z późn. zm.); 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485); 

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 
z późn. zm.); 

9) niniejszego statutu. 

II. ZADANIE I CEU OŚRODKA 

§ 6 

1. Zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom i ro-
dzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życio-
wych, których nie są one w stanie samodzielnie 
pokonać wykorzystując własne środki i możliwości. 

2. Podstawowym celem Ośrodka jest zapewnienie na 
terenie Gminy wszechstronnych i dostępnych 
świadczeń z pomocy społecznej. 

3. Cel, o którym mowa w ust. 2, Ośrodek osiąga po-
przez realizację: 
1) zadań własnych o charakterze obowiązkowym; 
2) zadań własnych; 
3) zadań zleconych z zakresu administracji rządo-

wej. 

§ 7 

Realizując zadania pomocy społecznej ośrodek współ-
pracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi, 
związkami zawodowymi, związkami wyznaniowymi, 
stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fun-
dacjami, zakładami pracy, służby –zdrowia oraz oso-
bami fizycznymi. 

III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

§ 8 

1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który zarządza nim 
i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Do obowiązków kierownika Ośrodka należy: 
1) organizowanie pracy Ośrodka; 
2) sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pra-

cowników; 
3) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy, w tym 

określenie obowiązków pracowników zatrudnio-
nych w Ośrodku; 

4) podejmowanie decyzji w sprawach: nawiązywa-
nia i rozwiązywania umów o pracę, wysokości 
uposażenia, nagradzania, stosowania sankcji 
służbowych wobec pracowników naruszających 
postanowienia regulaminu; 
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5) składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawoz-
dania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

§ 9 

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu 
pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych. 

2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych 
w Ośrodku regulują przepisy o pracownikach samo-
rządowych. 

§ 10 

Ozczegółowy zakres działania Ośrodka określa Regu-
lamin  Organizacyjny  nadany  przez  Kierownika 
Ośrodka. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA 

§ 11 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych ustawą z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest rocz-
ny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z 
budżetu. 

§ 12 

1. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 
Z rachunku tego można dokonać wypłat do wyso-
kości wydatków uchwalonych na dany rok budże-
towy. 

2. Źródłem przychodów Ośrodka są dotacje z budżetu 
gminy, dotacje z budżetu Wojewody, dochody wła-
sne, oraz inne. 

§ 13 

W planie finansowym Ośrodka mogą być dokonane 
w ciągu roku zmiany, w zależności od nałożonych 
zadań. 

§ 14 

Ośrodek rozlicza się z całości dochodów i wydatków 
z budżetu gminy i Wojewody. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepi-
sy. 

§ 16 

Zmiana postanowień statutu odbywa się w trybie wła-
ściwym do jego nadania. 

§ 17 

Traci moc uchwała nr X/62/03 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Opołecznej 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 18 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

§ 19 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia oraz podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEROKIER 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. 
2 Zmiany wymienionej ustawy ostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, 

Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493. 
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811 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie regulaminu korzys ania ze skwerów miejskich 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1), oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.2) Rada Miejska w Bystrzy-
cy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się „Regulamin korzystania ze skwerów 
miejskich”. 

§ 2 

1. Okwer jest miejscem wypoczynku. 
2. Osoby przebywające na skwerach zobowiązane są 

do zachowania spokoju i porządku. 

§ 3 

Na terenie skweru zabrania się: 
1) zaśmiecania terenu; 
2) niszczenia drzew, krzewów i kwiatów; 
3) niszczenia urządzeń zabawowych, ławek, koszy 

i innych urządzeń; 
4) palenia ognisk i pozostawiania palących się przed-

miotów; 
5) spożywania napojów alkoholowych; 
6) umieszczania napisów oraz graffiti na budowlach, 

murach i urządzeniach. 
 

§ 4 

Okwer miejski jest nieogrodzony, publicznie dostępny 
teren zielony, niebędący parkiem miejskim, przezna-
czony na cele wypoczynkowo-rekreacyjne, oznaczony 
tablicą jako skwer. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodz-
kiej oraz wywieszeniu na terenie skwerów. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEROKIER 

 BRONISŁAW PATYNKO 
 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U,. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372 z 2003 r. Nr 80, poz. 719 

i Nr 122, poz. 1143 z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, 

poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485. 
 
 
 
 
 
 
 
 

812 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie regulaminu placu zabaw 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

Przyjmuje się „Regulamin placu zabaw”. 

§ 2 

1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren słu-
żący zabawie i rekreacji. 

2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiąza-
ne są do zachowania porządku. 

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie 
z ich przeznaczeniem. 

4. Na terenie placu obowiązuje zakaz spożywania 
alkoholu. 

5. Zabrania się: 
1) niszczenia urządzeń zabawowych; 
2) zaśmiecania terenu; 
3) jazdy na rowerze; 
4) gry w piłkę; 
5) wprowadzania zwierząt. 

6. Po godzinie 22oo obowiązuje cisza nocna. 
7. Uszkodzenia należy zgłaszać zarządcy terenu. 

§ 3 

Plac zabaw, na którym będą się znajdowały urządzenia 
zabawowe oraz inne podobne urządzenia, zostanie 
oznaczony tablicą jako plac zabaw. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodz-
kiej oraz wywieszeniu na terenie placów zabaw. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEROKIER 

 BRONISŁAW PATYNKO 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. 
 
 

813 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie regulaminu korzys ania z parku w Długopolu Zproju 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Przyjmuje się „Regulamin korzystania z parku zdrojo-
wego w Długopolu Zdroju”. 

§ 2 

1. Park jest to teren zieleni przeznaczony na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe, zdrowotne, dydaktycz-
no-wychowawcze, estetyczne.. 

2. Na terenie parku zabrania się: 
  1) zaśmiecania terenu; 
  2) zrywania roślin, niszczenia drzew i krzewów; 
  3) niszczenia gniazd, nor i mrowisk; 
  4) dewastowania infrastruktury parkowej; 
  5) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca; 
  6) spożywania alkoholu; 
  7) załatwiania potrzeb fizjologicznych; 
  8) wysypywania, zakopywania i wylewania odpa-

dów lub innych nieczystości; 
  9) wjazdu pojazdów samochodowych (nie dotyczy 

samochodów służb publicznych); 
10) jazdy rowerem (nie dotyczy dzieci poniżej 

7 lat). 

3. Kto dopuszcza się wykroczeń przeciwko urządze-
niom użytku publicznego podlega karze na podsta-
wie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykro-
czeń (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. 
zm.). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodz-
kiej oraz wywieszeniu na terenie skwerów. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEROKIER 

 BRONISŁAW PATYNKO 
 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. 
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814 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospoparowania przes rzen-
nego części mias a w rejonie ulic Kilińskiego i Polnej w Dzierjoniowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą 
nr XXIX/196/04 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 sierpnia 2004 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części miasta w rejonie ulic Kilińskiego i Polnej w Dzierżo-
niowie, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Otudium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów”, uchwala 
się, co następuje: 

 
 

D z i a ł  I 

PRZEPISY OGÓUNE 

R o z d z i a ł  1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego części miasta w rejonie ulic Kilińskiego 
i Polnej w Dzierżoniowie, ograniczony: wschodnią gra-
nicą działki nr 2/1 i 11, północną i wschodnią granicą 
działki nr 12, północną granicą działek nr 6 i 10, pół-
nocną, wschodnią i południową granicą działki nr 5, 
fragmentem wschodniej oraz południową granicą działki 
nr 7, południową granicą działek nr 46 i 47, fragmen-
tem wschodniej granicy działki nr 65/9, wschodnią 
i północną granicą działki nr 65/10, północną granicą 
działek nr 65/5, 65/4, 65/3 i 65/7, wschodnią granicą 
działki nr 64/5, częściowo południową granicą działki 
nr 61/2, północno-zachodnią granicą działki nr 59, pół-
nocną granicą działek nr 57/1, 32/1 i 32/2, zachodnią 
i północną granicą działki nr 53, północną-wschodnią 
granicą działki nr 30, zachodnią granicą działki nr 17 
oraz fragmentem działki nr 27 od strony północno-za-
chodniej, zachodnimi granicami działek nr 19 i 21 oraz 
fragmentem północnej strony działki nr 175, zwany 
dalej planem. 

§ 2 

Załącznikami do planu są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącz-

nik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta w rejonie ulic Kiliń-
skiego i Polnej w Dzierżoniowie, stanowiące za-
łącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
części miasta w rejonie ulic Kilińskiego i Polnej 
w Dzierżoniowie, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące za-
łącznik nr 3. 

§ 3 

1. Przedmiotem planu jest określenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających 

terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go; 

3) zasad ochrony środowiska i przyrody; 
4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
5) parametrów i wskaźników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników 
intensywności zabudowy; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu; 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów; 

9) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

2. Celem planu jest: 
1) zwiększenie intensywności zabudowy, zgodnie 

z wytycznymi studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

2) podniesienie rangi przedmiotowego obszaru i za-
pewnienie mu ochrony ze względu na ekolo-
giczną wrażliwość środowiska naturalnego; 

3) ochrona wartości krajobrazowych i przyrodni-
czych terenów; 

4) wyposażenie przedmiotowego obszaru w urzą-
dzenia i obiekty infrastruktury technicznej, nie-
zbędnej do prawidłowego funkcjonowania mia-
sta; 

5) poprawę warunków komunikacyjnych przedmio-
towego obszaru. 

§ 4 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica opracowania planu; 
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie za-
gospodarowania; 

3) symbole określające przeznaczenie terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

§ 5 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  
  1) budowli służącej reklamie – należy przez to rozu-

mieć wolno stojące trwałe związane z gruntem 
urządzenie reklamowe, które nie jest budynkiem 
lub obiektem małej architektury w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane; 

  2) celu publicznym – należy przez to rozumieć cele 
publiczne w rozumieniu ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

  3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

  4) elewacji o wysokich walorach architektonicznych 
– należy przez to rozumieć elewację o wysokim 
poziomie estetycznym, uzyskanym poprzez jej 
szczególne uformowanie i wyeksponowanie, 
a także poprzez dobór wysokiej jakości materiałów 
budowlanych do jej wykonania; 

  5) froncie działki – należy przez to rozumieć tą grani-
cę działki budowlanej, która przylega do drogi, 
z której następuje wjazd i wejście na działkę; 

  6) klasie drogi – rozumie się przez to przyporządko-
wanie drodze odpowiednich parametrów technicz-
nych, wynikających z cech funkcjonalnych; 

  7) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć 
minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji bu-
dynku, z wyjątkiem piwnic; 

  8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza 
którą od strony drogi nie wolno wprowadzać za-
budowy; 

  9) obiekcie obsługi technicznej miasta – należy przez 
to rozumieć taki obiekt budowlany, który służy 
odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, cie-
pła, energii elektrycznej, gazu; 

10) odnawialnych źródłach ciepła – należy przez to 
rozumieć wykorzystanie energii słonecznej i ciepl-
nych odpadów, a także magazynowanie ciepła 
pod ziemią i wykorzystanie go w razie potrzeby; 

11) odpadach niebezpiecznych – należy przez to ro-
zumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu usta-
wy o odpadach; 

12) obszarze zabudowanym – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obry-
sem ścian zewnętrznych w jego rzucie o najwięk-
szej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie 
ścian zewnętrznych; 

13) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć dominujący (główny) sposób zagospoda-
rowania terenu; 

14) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć możliwy sposób zagospodarowania tere-
nu po spełnieniu wymagań określonych w planie, 
stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie prze-
znaczenia podstawowego; 

15) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficz-
ny zapis planu przedstawiony na kopii mapy za-
sadniczej w skali 1: 1000; 

16) symbolu przeznaczenia terenów – należy przez to 
rozumieć numeryczne i literowe albo tylko litero-
we oznaczenie poszczególnych terenów określają-
ce ich przeznaczenie podstawowe lub przeznacze-
nie uzupełniające; 

17) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie 
czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra In-
frastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie; 

18) przepisach szczególnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi; 

19) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyzna-
czony liniami rozgraniczającymi oraz określony 
symbolem; 

20) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę; 

21) urządzeniu pomocniczym – należy przez to rozu-
mieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca par-
kingowe, a także oznakowanie służące organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia 
ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, 
urządzenia służące informacji o terenie, a także 
ogólnodostępne stacje telefoniczne; 

22) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozu-
mieć usługi, które nie należą do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska; 

23) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych na danej działce budowlanej do 
powierzchni całkowitej tej działki; 

24) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć 
maksymalną odległość w rzucie prostopadłym 
pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku 
a najniższym punktem gruntu rodzimego. 

§ 6 

Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

D z i a ł  II 

USTAUENIA OGÓUNE 

R o z d z i a ł  2 

Us alenia  ogólne  po yczące  zasap  ochrony i ksz ał-
 owania   łapu    przes rzennego   obszarów   obję ych 

us aleniami planu 

§ 7 

Dla obszaru objętego niniejszą uchwalą ustala się na-
stępujące przeznaczenia terenów, przyporządkowując 
im wskazane obok symbole przeznaczenia:  
1) przemysłu, aktywności gospodarczej – 1P, 2P, 3P, 

4P, 5P, 6P, 7P, 8P; 
2) urządzeń elektroenergetycznych – 9E; 
3) ulicy klasy zbiorczej – 10KD-Z; 
4) ulic klasy lokalnej – 11KD-U, 12KD-U, 13KD-U; 
5) ulic klasy dojazdowej – 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D. 
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§ 8 

Przeznaczenie w planie terenów dla przemysłu, ak-
tywności gospodarczej, oznacza dopuszczenie na nich 
następujących form i sposobów użytkowania terenu: 
1) przewozu, składowania, magazynowania różnorod-

nych materiałów i produktów; 
2) obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych; 
3) działalności przedsiębiorstw i zakładów produkcyj-

nych, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, dla których 
wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływa-
niu na środowisko; 

4) działalności firm budowlanych; 
5) działalności związanej ze sprzedażą detaliczną to-

warów, w tym sprzedaży detalicznej paliw do po-
jazdów mechanicznych; 

6) działalności związanej ze sprzedażą hurtową towa-
rów. 

§ 9 

Na terenach objętym planem zakazuje się lokalizacji 
targowiska. 

§ 10 

Na terenach o przeznaczeniu pod przemysł, aktywność 
gospodarczą obowiązuje nieprzekraczalna linia zabu-
dowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej 
ulic. 

§ 11 

1. Tereny wymienione w § 7 pkt 3, 4, 5 stanowią 
podstawową sieć komunikacji drogowej, którą na-
leży realizować zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi. 

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
KD-Z, KD-L i KD-D nie wolno dokonywać podziałów 
nieruchomości, za wyjątkiem porządkujących stan 
własnościowy, zgodnie z liniami rozgraniczającymi. 

§ 12 

1. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się 
lokalizację zadań dla realizacji celów publicznych 
w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w ramach funkcji i zasad za-
gospodarowania terenu, określonych niniejszym 
planem. 

2. Zagospodarowanie i zabudowę należy wykonywać 
w sposób zapewniający prawidłową eksploatację 
obiektów zaliczanych do celów publicznych, 
zwłaszcza: obiektów obsługi technicznej miasta, 
urządzeń melioracyjnych oraz obiektów obrony cy-
wilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa państwa. 

§ 13 

Na terenach objętym planem, oprócz terenów prze-
znaczonych na cele publiczne, ustala się następujące 
warunki służące zaspokajaniu potrzeb parkingowych: 
1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowa-

nych inwestycji należy realizować na nieruchomości 
własnej inwestora; 

2) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 
1 miejsce parkingowe na 30 m2 powierzchni użyt-
kowej obiektu usługowego; 

3) dla funkcji produkcyjnych należy zapewnić mini-
malnie 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych. 

§ 14 

Na terenie opracowania planu obowiązuje zakaz lokali-
zacji jednokondygnacyjnych garaży wolno stojących. 

§ 15 

Plan wyznacza następujące tereny przeznaczone na 
cele publiczne: 
1) ulic publicznych: 10KD-Z, 11KD-U, 12KD-U, 13KD-

U, 14KD-D, 15KD-D i 16KD-D; 
2) elektroenergetyki  9E. 

R o z d z i a ł  3 

Us alenia ogólne pla  erenów i obiek ów poplegających 
ochronie ze wzglępu na wymagania ochrony przyropy, 

śropowiska i zprowia lupzi 

§ 16 

Na terenie objętym planem mają zastosowanie nastę-
pujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania śro-
dowiska: 
  1) przeznaczenie co najmniej 15% powierzchni dział-

ki lub zespołu działek znajdujących się we wspól-
nym zagospodarowaniu na powierzchnię biolo-
gicznie czynną; 

  2) zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do 
wód powierzchniowych i gruntu; 

  3) wymóg zamykania szkodliwego oddziaływania na 
środowisko wytwarzanego przez jednostki organi-
zacyjne na terenie działki budowlanej, na jakiej jest 
wytwarzane i do której jednostki organizacyjna 
posiada tytuł prawny; 

  4) wymóg oczyszczenia wód opadowych zanie-
czyszczonych substancjami chemicznymi lub ro-
popochodnymi na terenie, na którym powstały za-
nieczyszczenia, przed odprowadzeniem ich do od-
biornika; 

  5) stosowanie nieuciążliwych dla środowiska i od-
nawialnych źródeł ciepła; 

  6) urządzenie parkingów z ujęciem i podczyszcze-
niem ścieków odpadowych; 

  7) obowiązek utwardzenia i skanalizowania miejsc, 
na których może dojść do zanieczyszczenia szko-
dliwymi substancjami chemicznymi; 

  8) wymóg zachowania wartościowego drzewostanu, 
z wyjątkiem drzew owocowych; 

  9) w przypadku kolizji istniejącego zadrzewienia 
z planowanym zainwestowaniem, należy w miarę 
możliwości przesadzić drzewa i krzewy w miejsca 
przewidywane pod zieleń lub zastąpić nowymi na-
sadzeniami; 

10) przeznaczenie powierzchni niezabudowanych 
i nieutwardzonych na różne formy zieleni z ele-
mentami małej architektury; 

11) segregowane i zagospodarowane odpadów komu-
nalnych zgodnie z gospodarką odpadami miasta 
Dzierżoniowa; 

12) przed podjęciem działań inwestycyjnych w terenie 
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej 
gleby z powierzchni przeznaczonych pod obiekty 
budowlane; 
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13) zaleca się retencjonowanie czystej wody opado-
wej na terenach zainwestowanych i wykorzysta-
nie jej do nawodnień obszarów porośniętych ziele-
nią; 

14) w zakresie klimatu akustycznego ustala się stan-
dardy określone przepisami szczególnymi dla tere-
nów: 5P, 6P – jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. 

R o z d z i a ł  4 

Ogólne zasapy obsługi w zakresie infras ruk ury 
 echnicznej 

§ 17 

Na terenie objętym planem mają zastosowanie nastę-
pujące ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zagospodarowanie i zabudowa dotycząca obiektów 

obsługi technicznej miasta powinna być, w miarę 
możliwości technicznych, realizowana razem z obiek-
tami budowlanymi odpowiadającymi przeznaczeniu 
terenów, zgodnie z opracowaniami dotyczącymi 
rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej Miasta 
Dzierżoniowa; 

2) sieci infrastruktury technicznej powinny być pro-
wadzone przez tereny przeznaczone na cele pu-
bliczne, w szczególności przez tereny ulic publicz-
nych;  

3) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej przez inne tereny za zgodą ich właści-
cieli; 

4) wszystkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektrycz-
ną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych 
urządzeń technicznych na terenie objętym planem, 
wymagają uzyskania warunków od właściwych 
administratorów sieci; 

5) przebudowa sieci uzbrojenia terenu, kolidująca 
z planowanym zagospodarowaniem, może być wy-
konana na warunkach określonych przez admini-
stratora sieci; 

6) zachowanie oraz udrażnianie istniejących urządzeń 
i budowli melioracyjnych; 

7) zaleca się zarurowanie rowów otwartych, kolidują-
cych z planowanym zainwestowaniem, na warun-
kach określonych przez administratora rowu. 

R o z d z i a ł  5 

Ogólne zasapy i warunki popziału  erenów na pziałki 
bupowlane 

§ 18 

Na terenach objętym planem obowiązuje zakaz wyko-
nywania podziałów nieruchomości na działki niezwią-
zane z przeznaczeniem podstawowym, z wyjątkiem 
podziałów umożliwiających realizację zadań celu pu-
blicznego. Dopuszcza się podziały nieruchomości na 
obszarach terenów przeznaczonych pod przemysł, 
aktywność gospodarczą, jeśli: 
1) szerokość frontu działki od strony ulic publicznych 

nie będzie mniejsza niż 20 m; 
2) wydzielone działki będą miały powierzchnię nie 

mniejszą niż 2000 m² na terenach: 1P, 5P, 6P, 7P 
oraz 3000 m² na terenach: 2P i 4P.  

§ 19 

Dla nieruchomości gruntowej stanowiącej jedną wła-
sność, a składającej się z kilku sąsiadujących ze sobą 
działek, dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 
w granicy lub w zbliżeniu do niej, z zachowaniem odle-
głości wynikających z warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w sto-
sunku do granicy własności. 

§ 20 

Zalecany kąt położenia granic działek w stosunku do 
linii rozgraniczających dróg ustala się na 90° z do-
puszczeniem 10° odchylenia. 

R o z d z i a ł  6 

Ogólne zasapy rozmieszczania reklam i bupowli 
słujących reklamie 

§ 21 

1. Budowle służące reklamie można lokalizować: 
1) na terenach ulic publicznych klas: zbiorczej, do-

jazdowych i lokalnych, poza miejscami zastrze-
żonymi dla znaków drogowych; 

2) na terenach przeznaczonych pod przemysł, ak-
tywność gospodarczą. 

2. Każda następna budowla służąca reklamie przy 
ulicach publicznych może być zlokalizowana w od-
ległości nie mniejszej niż 100 m od poprzedniej. 

§ 22 

1. Na terenach ulic publicznych dopuszcza się mało-
formatowe, demontowalne, reklamy na chodni-
kach, o powierzchni reklamowej nieprzekraczającej 
1,0 m2, poza strefami widoczności skrzyżowań 
dróg określonych w przepisach szczególnych. 

2. Każda lokalizacja budowli służących reklamie i ma-
łogabarytowych reklam na chodnikach na obsza-
rach dróg publicznych wymaga zgody zarządcy 
drogi. 

R o z d z i a ł  7 

Ogólne warunki zagospoparowania  erenu w zakresie 
ksz ał owania przes rzeni wizualnej 

§ 23 

Na terenach objętych planem istnieje obowiązek do-
stosowania planowanego zagospodarowania i zabu-
dowy do skali, wielkości, charakteru pełnionych funk-
cji oraz krajobrazu. 

§ 24 

Na terenach objętych planem obowiązuje stosowanie 
materiałów o wysokich walorach estetycznych i jako-
ściowych. 

§ 25 

Ogrodzenie terenów od strony ulic publicznych należy 
wykonać z materiałów ażurowych o prześwitach nie 
mniejszych niż 40% powierzchni ogrodzenia, chyba 
że w ustaleniach szczegółowych określono inaczej.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4716  – Poz. 814 

R o z d z i a ł  8 

Ogólne warunki zagospoparowania  erenu w zakresie 
ochrony pziepzic wa kul urowego 

§ 26 

Obszar objęty planem miejscowym ze względu na po-
łożenie poza strefami ochrony zabytków nie jest obwa-
rowany dodatkowymi warunkami wynikającymi z po-
trzeby objęcia ochroną. 

D z i a ł  III 

USTAUENIA SZCZEGÓŁOWE 

R o z d z i a ł  9 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ak ywności   gospoparczej,   oznaczonych   symbolem 

przeznaczenia 1P 

§ 27 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1P ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe – przemysł, aktyw-

ność gospodarcza; 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążli-

we. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz:  
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów za wyjątkiem budynków 
służących budowie obiektów o przeznaczeniu 
podstawowym i uzupełniającym na okres użyt-
kowania do 2 lat; 

2) składowania odpadów niebezpiecznych; 
3) urządzania nowych włączeń oraz zjazdów do 

posesji z ulicy 10KD-Z; 
4) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy 

wysokich stanach są powyżej głębokości 2.0 m 
pod powierzchnią terenu; 

5) lokalizowania parteru budynków wyżej niż 
90 cm nad poziomem gruntu przy wejściu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się: 
1) urządzenie nowych zjazdów oraz włączeń, oprócz 

podłączenia do ulicy 10KD-Z; 
2) ogrodzenia pełne niesąsiadujące z ulicami pu-

blicznymi; 
3) wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości 

w liniach rozgraniczających co najmniej 6 m 
wraz z placem do zawracania samochodów; 

4) stację przekaźnikową telefonii komórkowej 
o wysokości konstrukcji do 55 m, zlokalizowaną 
w miejscu jak na rysunku planu; 

5) warunkowo jednoczesne wykonanie przeznacze-
nia podstawowego i uzupełniającego. 

§ 28 

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1P, dla 
każdej działki budowlanej ustala się następujące szcze-
gółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospodaro-
wania: 

 
Rodzaj ustalenia 

Wartość liczbowa 
ustalenia 

1. Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

2,0 

2. Maksymalna wysokość zabudowy (m) 12 
3. Maksymalny obszar zabudowany 

(% powierzchni działki) 
50 

4. Minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na każdej działce budowlanej 
(% powierzchni działki) 

30 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m 
od linii rozgraniczających terenu drogi klasy zbior-
czej,  oznaczonej  na  rysunku  planu  symbolem 
10KD-Z; 

2) obsługa komunikacyjna terenu poprzez ulice klasy 
lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
11KD-L, 13KD-L, 14KD-L i 15KD-L oraz poprzez 
ulicę klasy dojazdowej, oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 16KD-D; 

3) organizacja włączeń i zjazdów na teren oraz dróg 
wewnętrznych, sięgaczy lub ciągów pieszo-
jezdnych po uzgodnieniu z zarządcą ulic publicz-
nych; 

4) lokalizacja ogólnodostępnych miejsc do parkowania 
pojazdów mechanicznych poza ogrodzeniem, w są-
siedztwie ulic publicznych; 

5) obowiązek podłączenia budynków oraz budowli 
wykorzystywanych gospodarczo do sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej; 

6) zapewnienie dostępu do obiektów usługowych dla 
osób niepełnosprawnych; 

7) nasadzenia drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej; 
8) ażurowe ogrodzenie działki budowlanej od strony 

dróg, z prześwitami nie mniejszymi niż 50% jego 
powierzchni i wysokości nie większej niż 160 cm. 

R o z d z i a ł  10 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ak ywności   gospoparczej,   oznaczonych   symbolem 

przeznaczenia 2P 

§ 29 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2P ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe – przemysł, aktyw-

ność gospodarcza; 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążli-

we. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz: 
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów z wyjątkiem budynków 
służących budowie obiektów o przeznaczeniu 
podstawowym i uzupełniającym na okres użyt-
kowania do 2 lat; 

2) składowania odpadów niebezpiecznych; 
3) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy 

wysokich stanach są powyżej głębokości 2,0 m 
pod powierzchnią terenu; 

4) lokalizowania parteru budynków wyżej niż 
90 cm nad poziomem gruntu przy wejściu; 

5) dokonywania podziałów geodezyjnych nieru-
chomości na działki mniejsze niż 3000 m2. 
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3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się: 
1) urządzenie nowych zjazdów oraz włączeń; 
2) ogrodzenia pełne niesąsiadujące z drogami pu-

blicznymi; 
3) wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości 

w liniach rozgraniczających co najmniej 6 m 
wraz z placem do zawracania samochodów; 

4) warunkowo jednoczesne wykonanie przeznacze-
nia podstawowego i uzupełniającego. 

§ 30 

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 2P, dla 
każdej działki budowlanej ustala się następujące szcze-
gółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospodaro-
wania: 
 
 

Rodzaj ustalenia 
Wartość liczbowa 

ustalenia 
1. Maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy 
2,0 

2. Maksymalna wysokość zabudowy (m) 12 
3. Maksymalny obszar zabudowany 

(% powierzchni działki) 
50 

4. Minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na każdej działce budowlanej 
(% powierzchni działki) 

30 

 
1) obsługa komunikacyjna terenu poprzez ulice klasy 

lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
11KD-L i 12KD-L; 

2) organizacja włączeń i zjazdów na teren oraz dróg 
wewnętrznych, sięgaczy lub ciągów pieszo-
jezdnych po uzgodnieniu z zarządcą ulic publicz-
nych; 

3) lokalizacja ogólnodostępnych miejsc do parkowania 
pojazdów mechanicznych poza ogrodzeniem, w są-
siedztwie ulic publicznych; 

4) obowiązek podłączenia budynków oraz budowli 
wykorzystywanych gospodarczo do sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej; 

5) zapewnienie dostępu do obiektów usługowych dla 
osób niepełnosprawnych; 

6) nasadzenia drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej; 
7) ażurowe ogrodzenie działki budowlanej od strony 

dróg, z prześwitami nie mniejszymi niż 50% jego 
powierzchni i wysokości nie większej niż 160 cm. 

R o z d z i a ł  11 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ak ywności   gospoparczej,   oznaczonych   symbolem 

przeznaczenia 3P 

§ 31 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 3P ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe – przemysł, aktyw-

ność gospodarcza; 
2) przeznaczenie uzupełniające – parking. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz: 
1) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej; 

2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów; 

3) składowania odpadów niebezpiecznych. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 

się: 
1) ogrodzenia pełne niesąsiadujące z drogami pu-

blicznymi; 
2) jednoczesne wykonanie przeznaczenia podsta-

wowego i uzupełniającego. 

§ 32 

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 3P, dla 
każdej działki budowlanej ustala się następujące szcze-
gółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospodaro-
wania: 
 
 

Rodzaj ustalenia 
Wartość liczbowa 

ustalenia 
1. Maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy 
2,0 

2. Maksymalna wysokość zabudowy (m) 12 
3. Maksymalny obszar zabudowany 

(% powierzchni działki) 
50 

4. Minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na każdej działce budowlanej 
(% powierzchni działki) 

30 

 
1) obsługa komunikacyjna terenu poprzez ulice klasy 

lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
11KD-L i 12KD-L; 

2) lokalizacja ogólnodostępnych miejsc do parkowania 
pojazdów mechanicznych poza ogrodzeniem, w są-
siedztwie ulic publicznych; 

3) obowiązek podłączenia budynków oraz budowli 
wykorzystywanych gospodarczo do sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej; 

4) ażurowe ogrodzenie działki budowlanej od strony 
dróg, z prześwitami nie mniejszymi niż 50% jego 
powierzchni i wysokości nie większej niż 160 cm. 

R o z d z i a ł  12 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ak ywności   gospoparczej,   oznaczonych   symbolem  

przeznaczenia 4P 

§ 33 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4P ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe – przemysł, aktyw-

ność gospodarcza; 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążli-

we. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz:  
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów z wyjątkiem budynków 
służących budowie obiektów o przeznaczeniu 
podstawowym i uzupełniającym na okres użyt-
kowania do 2 lat; 

2) składowania odpadów niebezpiecznych; 
3) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy 

wysokich stanach są powyżej głębokości 2.0 m 
pod powierzchnią terenu; 
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4) lokalizowania parteru budynków wyżej niż 90 
cm nad poziomem gruntu przy wejściu; 

5) dokonywania podziałów geodezyjnych nieru-
chomości na działki mniejsze niż 3000m². 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się: 
1) urządzenie nowych zjazdów oraz włączeń; 
2) wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości 

w liniach rozgraniczających co najmniej 6 m 
wraz z placem do zawracania samochodów; 

3) ogrodzenia pełne niesąsiadujące z drogami pu-
blicznymi. 

§ 34 

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 4P, dla 
każdej działki budowlanej ustala się następujące szcze-
gółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospodaro-
wania: 
 
 

Rodzaj ustalenia 
Wartość liczbowa 

ustalenia 
1. Maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy 
2,0 

2. Maksymalna wysokość zabudowy (m) 12 
3. Maksymalny obszar zabudowany 

(% powierzchni działki) 
50 

4. Minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na każdej działce budowlanej 
(% powierzchni działki) 

30 

 
1) obsługa komunikacyjna terenu poprzez ulice klasy 

lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
11KD-L i 13KD-L; 

2) organizacja włączeń i zjazdów na teren oraz dróg 
wewnętrznych, sięgaczy lub ciągów pieszo-
jezdnych po uzgodnieniu z zarządcą ulic publicz-
nych; 

3) lokalizacja ogólnodostępnych miejsc do parkowania 
pojazdów mechanicznych poza ogrodzeniem, w są-
siedztwie ulic publicznych; 

4) obowiązek podłączenia budynków oraz budowli 
wykorzystywanych gospodarczo do sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej; 

5) zapewnienie dostępu do obiektów usługowych dla 
osób niepełnosprawnych; 

6) nasadzenia drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej; 
7) ażurowe ogrodzenie działki budowlanej od strony 

dróg, z prześwitami nie mniejszymi niż 50% jego 
powierzchni i wysokości nie większej niż 160 cm. 

R o z d z i a ł  13 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ak ywności   gospoparczej   oznaczonych    symbolem  

przeznaczenia 5P 

§ 35 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5P ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – przemysł, aktyw-

ność gospodarcza; 
2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz: 

1) nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniają-
cym, poza rozbudową, o którym mowa w ust. 3 
pkt 1 i 2; 

2) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco 
wpływać na środowisko; 

3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów z wyjątkiem budynków 
służących budowie obiektów o przeznaczeniu 
podstawowym i uzupełniającym na okres użyt-
kowania do 2 lat; 

4) lokalizowania składowisk pojazdów i złomu; 
5) dokonywania podziałów nieruchomości pod no-

wą zabudowę mieszkaniową; 
6) składowania odpadów niebezpiecznych; 
7) urządzania nowych włączeń oraz zjazdów do 

posesji; 
8) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy 

wysokich stanach są powyżej głębokości 2.0 m 
pod powierzchnią terenu; 

9) lokalizowania parteru budynków wyżej niż 
90 cm nad poziomem gruntu przy wejściu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się: 
1) rozbudowę i modernizację istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, przy czym powierzchnia rozbu-
dowy nie może stanowić więcej niż 20% po-
wierzchni zabudowy; 

2) adaptację istniejącego poddasza oraz nadbudo-
wę o nie więcej niż jedną kondygnację, której 
wysokość nie może być wyższa niż wysokość 
pojedynczej kondygnacji istniejącego budynku; 

3) ogrodzenia pełne niesąsiadujące z drogami pu-
blicznymi; 

4) wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości 
w liniach rozgraniczających co najmniej 6 m 
wraz z placem do zawracania samochodów; 

5) warunkowo jednoczesne wykonanie przeznacze-
nia podstawowego i uzupełniającego. 

§ 36 

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 5P, dla 
każdej działki budowlanej ustala się następujące szcze-
gółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospodaro-
wania: 
 
 

Rodzaj ustalenia 
Wartość liczbowa 

ustalenia 
1. Maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy 
2,0 

2. Maksymalna wysokość zabudowy (m) 12 
3. Maksymalny obszar zabudowany 

(% powierzchni działki) 
50 

4. Minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na każdej działce budowlanej 
(% powierzchni działki) 

30 

 
1) obsługa komunikacyjna terenu poprzez ulicę klasy 

lokalnej, oznaczoną na rysunku planu symbolem 
13KD-L; 

2) lokalizacja ogólnodostępnych miejsc do parkowania 
pojazdów mechanicznych poza ogrodzeniem, w są-
siedztwie ulic publicznych, po uruchomieniu funkcji 
podstawowej; 
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3) obowiązek podłączenia budynków oraz budowli 
wykorzystywanych gospodarczo do sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej; 

4) zapewnienie dostępu do obiektów usługowych dla 
osób niepełnosprawnych; 

5) nasadzenia drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej; 
6) ażurowe ogrodzenie działki budowlanej od strony 

dróg, z prześwitami nie mniejszymi niż 50% jego 
powierzchni i wysokości nie większej niż 160 cm. 

R o z d z i a ł  14 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ak ywności   gospoparczej   oznaczonych    symbolem  

przeznaczenia 6P 

§ 37 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 6P ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – przemysł, aktyw-

ność gospodarcza; 
2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz: 
1) nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniają-

cym, poza rozbudową, o którym mowa w ust. 3 
pkt 1 i 2; 

2) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco 
wpływać na środowisko; 

3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów z wyjątkiem budynków 
służących budowie obiektów o przeznaczeniu 
podstawowym i uzupełniającym na okres użyt-
kowania do 2 lat; 

4) lokalizowania składowisk pojazdów i złomu; 
5) składowania odpadów niebezpiecznych; 
6) dokonywania podziałów nieruchomości pod no-

wą zabudowę mieszkaniową; 
7) urządzania nowych włączeń oraz zjazdów do 

posesji z drogi 10KD-Z; 
8) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy 

wysokich stanach są powyżej głębokości 2.0 m 
pod powierzchnią terenu; 

9) lokalizowania parteru budynków wyżej niż 
90 cm nad poziomem gruntu przy wejściu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się: 
1) rozbudowę i modernizację istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, przy czym powierzchnia rozbu-
dowy nie może stanowić więcej niż 20% po-
wierzchni zabudowy; 

2) adaptację istniejącego poddasza oraz nadbudo-
wę o nie więcej niż jedną kondygnację, której 
wysokość nie może być wyższa niż wysokość 
pojedynczej kondygnacji istniejącego budynku; 

3) ogrodzenia pełne niesąsiadujące z drogami pu-
blicznymi; 

4) dostęp do drogi 13KD-L przez drogę we-
wnętrzną sięgacz lub ciąg pieszo-jezdny; 

5) warunkowo jednoczesne wykonanie przeznacze-
nia podstawowego i uzupełniającego. 

§ 38 

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 6P, 
każdej działki budowlanej ustala się następujące szcze-

gółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospoda-
rowania: 
 
 

Rodzaj ustalenia 
Wartość liczbowa 

ustalenia 
1. Maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy 
2,0 

2. Maksymalna wysokość zabudowy (m) 12 
3. Maksymalny obszar zabudowany 

(% powierzchni działki) 
50 

4. Minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na każdej działce budowlanej 
(% powierzchni działki) 

30 

 
1) obsługa komunikacyjna terenu poprzez ulicę klasy 

lokalnej, oznaczoną na rysunku planu symbolem 
13KD-L; 

2) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m 
od linii rozgraniczających terenu drogi klasy zbior-
czej,  oznaczonej  na  rysunku  planu  symbolem 
10KD-Z; 

3) lokalizacja ogólnodostępnych miejsc do parkowania 
pojazdów mechanicznych poza ogrodzeniem, w są-
siedztwie ulic publicznych; 

4) obowiązek podłączenia budynków oraz budowli 
wykorzystywanych gospodarczo do sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej; 

5) zapewnienie dostępu do obiektów usługowych dla 
osób niepełnosprawnych; 

6) nasadzenia drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej; 
7) ażurowe ogrodzenie działki budowlanej od strony 

dróg, z prześwitami nie mniejszymi niż 50% jego 
powierzchni i wysokości nie większej niż 160 cm. 

R o z d z i a ł  15 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ak ywności   gospoparczej    oznaczonych   symbolem  

przeznaczenia 7P 

§ 39 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 7P ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – przemysł, aktyw-

ność gospodarcza; 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążli-

we. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz: 
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów; 
2) urządzania nowych włączeń oraz zjazdów do 

posesji z drogi 10KD-Z; 
3) lokalizowania parteru budynków wyżej niż 

90 cm nad poziomem gruntu przy wejściu. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 

się: 
1) ogrodzenia pełne niesąsiadujące z drogami pu-

blicznymi; 
2) dostęp do drogi 16KD-D przez drogę we-

wnętrzną o szerokości nie mniejszej niż 6 m, 
sięgacz lub ciąg pieszo-jezdny; 

3) jednoczesne wykonanie przeznaczenia podsta-
wowego i uzupełniającego. 
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§ 40 

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 7P, dla 
każdej działki budowlanej ustala się następujące szcze-
gółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospodaro-
wania: 
 
 

Rodzaj ustalenia 
Wartość liczbowa 

ustalenia 
1. Maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy 
2,0 

2. Maksymalna wysokość zabudowy (m) 12 
3. Maksymalny obszar zabudowany 

(% powierzchni działki) 
50 

4. Minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na każdej działce budowlanej 
(% powierzchni działki) 

30 

 
1) obsługa komunikacyjna terenu poprzez ulicę klasy 

dojazdowej, oznaczoną na rysunku planu symbolem 
16KD-D; 

2) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m 
od linii rozgraniczających terenu drogi klasy zbior-
czej,  oznaczonej  na  rysunku  planu  symbolem 
10KD-Z; 

3) lokalizacja ogólnodostępnych miejsc do parkowania 
pojazdów mechanicznych poza ogrodzeniem, w są-
siedztwie ulic publicznych; 

4) obowiązek podłączenia budynków oraz budowli 
wykorzystywanych gospodarczo do sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej; 

5) nasadzenia drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej; 
6) zapewnienie dostępu do obiektów usługowych dla 

osób niepełnosprawnych; 
7) ażurowe ogrodzenie działki budowlanej od strony 

dróg, z prześwitami nie mniejszymi niż 50% jego 
powierzchni i wysokości nie większej niż 160 cm. 

R o z d z i a ł  16 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ak ywności   gospoparczej    oznaczonych   symbolem  

przeznaczenia 8P 

§ 41 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 8P ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – przemysł, aktyw-

ność gospodarcza; 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążli-

we, parkingi. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz: 
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów z wyjątkiem budynków 
służących budowie obiektów o przeznaczeniu 
podstawowym i uzupełniającym na okres użyt-
kowania do 2 lat; 

2) składowania odpadów niebezpiecznych; 
3) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy 

wysokich stanach są powyżej głębokości 2.0 m 
pod powierzchnią terenu; 

4) lokalizowania parteru budynków wyżej niż 
90 cm nad poziomem gruntu przy wejściu; 

5) realizacji obiektów mieszkaniowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się: 
1) ogrodzenia pełne niesąsiadujące z drogami pu-

blicznymi; 
2) warunkowo jednoczesne wykonanie przeznacze-

nia podstawowego i uzupełniającego. 

§ 42 

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 8P, dla 
każdej działki budowlanej ustala się następujące szcze-
gółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospodaro-
wania: 
 
 

Rodzaj ustalenia 
Wartość liczbowa 

ustalenia 
1. Maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy 
2,0 

2. Maksymalna wysokość zabudowy (m) 4 
3. Maksymalny obszar zabudowany 

(% powierzchni działki) 
50 

4. Minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na każdej działce budowlanej 
(% powierzchni działki) 

10 

 
1) obsługa komunikacyjna terenu poprzez ulicę klasy 

dojazdowej, oznaczoną na rysunku planu symbolem 
14KD-D; 

2) lokalizacja ogólnodostępnych miejsc do parkowania 
pojazdów mechanicznych poza ogrodzeniem, w są-
siedztwie ulic publicznych; 

3) obowiązek podłączenia budynków oraz budowli 
wykorzystywanych gospodarczo do sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej; 

4) zapewnienie dostępu do obiektów usługowych dla 
osób niepełnosprawnych; 

5) ażurowe ogrodzenie działki budowlanej od strony 
dróg, z prześwitami nie mniejszymi niż 50% jego 
powierzchni i wysokości nie większej niż 160 cm. 

R o z d z i a ł  17 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
urząpzeń       elek roenerge ycznych,       oznaczonych 

symbolem przeznaczenia 9E 

§ 43 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 9E ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe – urządzenia elek-

troenergetyczne; 
2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia infra-

struktury technicznej. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz: 
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów z wyjątkiem budynków 
służących budowie obiektów o przeznaczeniu 
podstawowym i uzupełniającym na okres użyt-
kowania do 2 lat; 

2) składowania odpadów niebezpiecznych; 
3) lokalizowania parteru budynków wyżej niż 

90 cm nad poziomem gruntu przy wejściu; 
4) realizacji obiektów niezwiązanych z przeznacze-

niem podstawowym i uzupełniającym terenu. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4721  – Poz. 814 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się: 
1) ogrodzenia pełne niesąsiadujące z drogami pu-

blicznymi; 
2) warunkowo jednoczesne wykonanie przeznaczenia 

podstawowego i uzupełniającego. 

§ 44 

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 9E 
ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady 
zabudowy oraz zagospodarowania: 

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

1. Maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy 

1,0 

2. Maksymalna wysokość zabudowy (m) 30 
3. Maksymalny obszar zabudowany 

(% powierzchni działki) 
12 

4. Minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na każdej działce budowlanej 
(% powierzchni działki) 

50 

 
1) obsługa komunikacyjna terenu poprzez ulicę klasy 

dojazdowej, oznaczoną na rysunku planu symbolem 
16KD-D; 

2) zabudowa w odległości minimum 4 m od linii roz-
graniczającej terenu. 

R o z d z i a ł  18 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ulic klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem 10KD-Z 

§ 45 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 10KD-Z ustala się przeznaczenie: ulica klasy 
zbiorczej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz: 
1) wprowadzania obiektów budowlanych niezwią-

zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu; 
2) poddawania odpadów ulegających biodegradacji 

procesowi recyklingu na terenie. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 

się: 
1) wprowadzenie obiektów reklamowych, wymie-

nionych w § 21 i § 22; 
2) realizację i modernizację uzbrojenia techniczne-

go, znajdującego się w obrębie pasa drogowego, 
na warunkach określonych przez administratora 
drogi; 

3) tymczasowe gromadzenie w szczelnych pojem-
nikach, odpadów komunalnych powstałych na 
terenie. 

§ 46 

Na terenie, o którym mowa w § 45 ust. 1, ustala się 
następujące warunki i zasady zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:  
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m 

z lokalnymi poszerzeniami i zwężeniami; 
2) obustronne chodniki; 
3) zrzuty ścieków opadowych wyposażone w urzą-

dzenia podczyszczające na wylotach; 

4) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na 
zasadach określonych w przepisach szczególnych 
oraz gminnych przepisach porządkowych. 

R o z d z i a ł  19 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ulicy  klasy  lokalnej,  oznaczonej  symbolem  przezna- 

czenia 11KD-U 

§ 47 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 11KD-U ustala się przeznaczenie: ulica klasy lo-
kalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz:  
1) wprowadzania obiektów budowlanych niezwią-

zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu; 
2) poddawania odpadów ulegających biodegradacji 

procesowi recyklingu na terenie. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 

się: 
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów rekla-

mowych, wymienionych w § 21 i § 22; 
2) realizację i modernizację uzbrojenia techniczne-

go, znajdującego się w obrębie pasa drogowego, 
na warunkach określonych przez administratora 
drogi; 

3) tymczasowe gromadzenie w szczelnych pojem-
nikach odpadów komunalnych powstałych na te-
renie. 

§ 48 

Na terenie, o którym mowa w § 47 ust. 1, ustala się 
następujące warunki i zasady zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m; 
2) obustronne chodniki; 
3) zrzuty ścieków opadowych wyposażone w urzą-

dzenia podczyszczające na wylotach; 
4) przynajmniej 10% powierzchni terenów należy po-

zostawić jako biologicznie czynne; 
5) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na 

zasadach określonych w przepisach szczególnych 
oraz gminnych przepisach porządkowych. 

R o z d z i a ł  20 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ulicy  klasy  lokalnej,  oznaczonej  symbolem  przezna- 

czenia 12KD-U 

§ 49 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 12KD-U ustala się przeznaczenie: ulica klasy lo-
kalnej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz: 
1) wprowadzania obiektów budowlanych niezwią-

zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu; 
2) poddawania odpadów ulegających biodegradacji 

procesowi recyklingu na terenie. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 

się: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4722  – Poz. 814 

1) wprowadzenie tymczasowych obiektów rekla-
mowych, wymienionych w § 21 i § 22; 

2) realizację i modernizację uzbrojenia techniczne-
go, znajdującego się w obrębie pasa drogowego, 
na warunkach określonych przez administratora 
drogi; 

3) tymczasowe gromadzenie w szczelnych pojem-
nikach, odpadów komunalnych powstałych na 
terenie. 

§ 50 

Na terenie, o którym mowa w § 49 ust. 1, ustala się 
następujące warunki i zasady zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m; 
2) obustronne chodniki; 
3) zrzuty ścieków opadowych wyposażone w urzą-

dzenia podczyszczające na wylotach; 
4) przynajmniej 10% powierzchni terenów należy po-

zostawić jako biologicznie czynne; 
5) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na 

zasadach określonych w przepisach szczególnych 
oraz gminnych przepisach porządkowych. 

R o z d z i a ł  21 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ulicy  klasy  lokalnej,  oznaczonej  symbolem  przezna- 

czenia 13KD-U 

§ 51 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 13KD-U ustala się przeznaczenie: ulica klasy lo-
kalnej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz: 
1) wprowadzania obiektów budowlanych niezwią-

zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu; 
2) poddawania odpadów ulegających biodegradacji 

procesowi recyklingu na terenie. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 

się: 
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów rekla-

mowych, wymienionych w § 21 i § 22; 
2) realizację i modernizację uzbrojenia techniczne-

go, znajdującego się w obrębie pasa drogowego, 
na warunkach określonych przez administratora 
drogi; 

3) tymczasowe gromadzenie w szczelnych pojem-
nikach, odpadów komunalnych powstałych na 
terenie. 

§ 52 

Na terenie, o którym mowa w § 51 ust. 1, ustala się 
następujące warunki i zasady zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 

15 do 16 m; 
2) obustronne chodniki; 
3) zrzuty ścieków opadowych wyposażone w urzą-

dzenia podczyszczające na wylotach; 
4) przynajmniej 10% powierzchni terenów należy po-

zostawić jako biologicznie czynne; 

5) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na 
zasadach określonych w przepisach szczególnych 
oraz gminnych przepisach porządkowych. 

R o z d z i a ł  22 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ulicy  klasy  lokalnej,  oznaczonej  symbolem  przezna- 

czenia 14KD-D 

§ 53 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 14KD-D ustala się przeznaczenie: ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz: 
1) wprowadzania obiektów budowlanych niezwią-

zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu; 
2) poddawania odpadów ulegających biodegradacji 

procesowi recyklingu na terenie. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 

się: 
1) wprowadzenie tymczasowych obiektów rekla-

mowych, wymienionych w § 22; 
2) realizację i modernizację uzbrojenia techniczne-

go, znajdującego się w obrębie pasa drogowego, 
na warunkach określonych przez administratora 
drogi; 

3) tymczasowe gromadzenie w szczelnych pojem-
nikach, odpadów komunalnych powstałych na 
terenie. 

§ 54 

Na terenie, o którym mowa w § 53 ust. 1, ustala się 
następujące warunki i zasady zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m; 
2) zrzuty ścieków opadowych wyposażone w urzą-

dzenia podczyszczające na wylotach; 
3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na 

zasadach określonych w przepisach szczególnych 
oraz gminnych przepisach porządkowych. 

R o z d z i a ł  23 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ulicy  klasy  pojazpowej,  oznaczonej  symbolem  prze- 

znaczenia 15KD-D 

§ 55 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 15KD-D ustala się przeznaczenie: ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz: 
1) wprowadzania obiektów budowlanych niezwią-

zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu; 
2) poddawania odpadów ulegających biodegradacji 

procesowi recyklingu na terenie. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 

się: 
1) realizację i modernizację uzbrojenia techniczne-

go, znajdującego się w obrębie pasa drogowego, 
na warunkach określonych przez administratora 
drogi; 
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2) tymczasowe gromadzenie w szczelnych pojem-
nikach, odpadów komunalnych powstałych na 
terenie. 

§ 56 

Na terenie, o którym mowa w § 54 ust. 1, ustala się 
następujące warunki i zasady zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m; 
2) zrzuty ścieków opadowych wyposażone w urzą-

dzenia podczyszczające na wylotach; 
3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na 

zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

R o z d z i a ł  24 

Przeznaczenie, zagospoparowanie i zabupowa  erenów 
ulicy klasy pojazpowej, oznaczonej symbolem przezna- 

czenia 16KD-D 

§ 57 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 16KD-D ustala się przeznaczenie: ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz: 
1) wprowadzania obiektów budowlanych niezwią-

zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu; 
2) poddawania odpadów ulegających biodegradacji 

procesowi recyklingu na terenie. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 

się: 
1) realizację i modernizację uzbrojenia techniczne-

go, znajdującego się w obrębie pasa drogowego, 
na warunkach określonych przez administratora 
drogi; 

2) tymczasowe gromadzenie w szczelnych pojem-
nikach, odpadów komunalnych powstałych na 
terenie. 

§ 58 

Na terenie, o którym mowa w § 56 ust. 1, ustala się 
następujące warunki i zasady zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m; 

2) zrzuty ścieków opadowych wyposażone w urzą-
dzenia podczyszczające na wylotach; 

3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na 
zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

D z i a ł  IV 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

R o z d z i a ł  25 

§ 59 

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego 
wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały, a niezakończonych decyzją ostateczną, sto-
suje się jej przepisy. 

§ 60 

Dla terenów objętych ustaleniami planu uchwala się 
stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w następujących 
wysokościach:  
 

Oymbol przeznaczenia terenu 
Wartość stawki 

procentowej 
1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P 30% 
9E 10% 
10KD-Z, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 
14KD-D, 15KD-D, 16KD-D 

10% 

 
§ 61 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 

§ 62 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIEROKIER 

 HELENA ZIELIŃSKA 
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Załącznik nr 1 po uchwały Rapy 
Miejskiej Dzierjoniowa z pnia 
30 s ycznia 2006 r. (poz. 814) 
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Załącznik nr 2 po uchwały Rapy 
Miejskiej Dzierjoniowa z pnia 
30 s ycznia 2006 r. (poz. 814) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOAIE ROZPATRZENIA UWAG 
WNIESIONYCH DO PROJEKTU PUANU 

 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą 
nr XXIX/196/04 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 
w rejonie ulic Kilińskiego i Polnej w Dzierżoniowie, Burmistrz Dzierżoniowa wyznaczył 
w ogłoszeniu o wyłożeniu projek u miejscowego planu zagospoparowania przes rzennego 
części mias a w rejonie ulic Kilińskiego i Polnej w Dzierjoniowie do publicznego wglądu ter-
min, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu.  

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w terminie od 23 listopada 
2005 r. do 14 grudnia 2005 r. oraz w okresie od dnia zakończenia wyłożenia, nie zostały 
wniesione uwagi. 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 po uchwały Rapy 
Miejskiej Dzierjoniowa z pnia 
30 s ycznia 2006 r. (poz. 814) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOAIE REAUIZACJI, ZAPISANYCH W PUANIE, INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NAUEŻU DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUAUICZNYCH 

 
 

1. Pops awa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią niżej wyszczególnione materiały: 
1) Otudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa, 
2) Rysunek projektu planu w skali 1:1000, 
3) Inwentaryzacja istniejącej sieci wod.-kan. i energetycznej na podstawie danych 

z archiwum zarządców poszczególnych sieci oraz jej użytkowników. 
 
2. Dane ogólne 

1) Lokalizacja terenu 
Teren objęty planem miejscowym obejmuje część miasta w rejonie ulic Kilińskiego 
i Polnej w Dzierżoniowie. 

2) Dane demograficzne 
a) stan istniejący 

W chwili obecnej na ww. terenie występuje zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana 
przy zbiegu ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KD-Z i 13KD-L. Na 
obszarze opracowania zlokalizowany jest również Główny Punkt Zasilania (GPZ) 
oraz zabudowa o charakterze przemysłowo-usługowym. 

b) stan projektowany 
Przewiduje się, że docelowa liczba mieszkańców nie ulegnie zmianie, gdyż nie pla-
nuje się nowych terenów mieszkaniowych. Zachowuje się również istniejący GPZ, 
a pozostałą część terenu przeznacza się pod aktywność gospodarczą.  

 
3. Zapo rzebowanie w wopę 

1) Otan istniejący 
W chwili obecnej ww. teren zaopatrywany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągo-
wej, zlokalizowanej w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KD-Z, 
14KD-D, 15KD-D i 16KD-D. 
Z uwagi na zmiany formy użytkowania oraz własności terenu istniejące instalacje wo-
dociągowe zmieniały kształt w ramach dopasowywania istniejących sieci wodociągo-
wych do zmieniających się potrzeb.  
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2) Otan projektowany 
Przewidziane w planie nowe tereny na funkcje aktywności gospodarczej nie generują 
takiego zapotrzebowania na wodę, które skutkowałoby zmianą istniejącej sieci wodo-
ciągowej. Z uwagi na duże nasycenie terenu istniejącymi instalacjami wodociągowymi 
dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejących odcinków sieci do celów docelo-
wego zasilania nowo powstałych obiektów oraz zasilania placów budów. Warunkiem 
wykorzystania jest ich dobry stan techniczny. W przypadku konieczności modernizacji 
lub rozbudowy sieci wodociągowych przewidziano rezerwy w pasach drogowych.  
Inwestycje, o których mowa powyżej, finansowane będą zgodnie z ustawą z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

4. Opprowapzenie ścieków sani arnych 
1) Otan istniejący 

Przedmiotowy teren objęty projektem planu posiada sieć sanitarną zlokalizowaną 
w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KD-Z, 14KD-D, 15KD-D 
i 16KD-D. Teren ten charakteryzuje się dużym nasyceniem sieci.  

2) Otan projektowany 
Dla obszaru gdzie sieć sanitarna ma duże nasycenie sieciami nie projektuje się nowych. 
Natomiast dla nowych terenów aktywności gospodarczej projektuje się grawitacyjny 
spływ ścieków z omawianej zlewni poprzez nowo projektowany odcinek sieci włączo-
ny w istniejący układ sieci sanitarnej. W przypadku wystąpienia okoliczności trudnych 
do przewidzenia na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, dopuszcza się budowę pompowni sieciowych oraz możliwość powstania 
odcinków kanalizacji tłocznej. W przypadku konieczności modernizacji lub rozbudowy 
sieci sanitarnych przewidziano rezerwy w pasach drogowych. 
Inwestycje, o których mowa powyżej, finansowane będą zgodnie z ustawą z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

5.  Kanalizacja peszczowa 
1) Otan istniejący 

W chwili obecnej kanalizacja deszczowa zrealizowana jest jedynie w istniejących od-
cinkach dróg i ma ona ogólnospławny charakter.  

2) Otan projektowany 
Dopuszcza się wykonanie odrębnych układów kanalizacji deszczowej przynajmniej 
z parkingów oraz z miejsc narażonych na wystąpienie ponadnormatywnych ładunków 
zanieczyszczeń. Dopuszcza się możliwość budowy urządzeń do separacji substancji 
ropopochodnych w miejscach narażonych na ich występowanie oraz oddzielaczy za-
wiesin pochodzenia mineralnego na głównych ciągach kanałów deszczowych. 
W przypadku konieczności modernizacji lub rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej 
przewidziano rezerwy w pasach drogowych. 
Inwestycje, o których mowa powyżej, finansowane będą zgodnie z ustawą z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

6. Zaopa rzenie w gaz 
1) Otan istniejący 

Gaz doprowadzony jest obecnie do obiektów zlokalizowanych w obszarze planu po-
przez sieci zrealizowane w istniejących odcinkach dróg.  

2) Otan projektowany 
Z uwagi na brak danych o przyszłych, możliwych inwestycjach trudno jest planować 
rozwój sieci gazowej. Istniejący układ stacji redukcyjnych oraz sieci pozwala jednak 
uważać, że na ww. terenie będzie istniała możliwość podłączenia nowych odbiorców 
paliwa gazowego. W sytuacji wystąpienia sytuacji trudnych do przewidzenia na etapie 
realizacji planu, dopuszcza się możliwość modernizacji lub rozbudowy sieci gazowej 
w przewidzianych rezerwach w pasach drogowych. 
Inwestycje, o których mowa powyżej, finansowane będą zgodnie z ustawą z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 
z późniejszymi zmianami). 

7. Zaopa rzenie w ciepło (zasilanie z miejskiego sys emu ciepłowniczego) 
1) Otan istniejący 

W chwili obecnej na terenach objętych planem wykorzystywane są alternatywne źró-
dła ogrzewania.  
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2) Otan projektowany 
Na podstawie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów” nie przewiduje się na terenie obję-
tym planem budowy sieci ciepłowniczej z miejskiego systemu ciepłowniczego. 

 
8. Zaopa rzenie w energię elek ryczną 

1) Otan istniejący 
Przedmiotowy teren objęty planem posiada sieć energetyczną podziemną. Ponadto 
przez teren planu przebiegają sieci wysokiego napięcia 220kV i 110kV oraz średniego 
napięcia 20kV. 
Z uwagi na zmiany formy użytkowania oraz własności terenu istniejące instalacje ener-
getyczne były przebudowywane w ramach dopasowywania ich do zmieniających się 
potrzeb. Teren charakteryzuje się dużym nasyceniem instalacji.  

2) Otan projektowany 
W związku z dużym nasyceniem instalacji energetycznych, nie ma potrzeby modernizacji 
sieci energetycznej dla terenów już zainwestowanych. Rednak w przypadku zmiany uwa-
runkowań i wynikających z tego tytułu potrzeb, dopuszcza się możliwość modernizacji ist-
niejącej sieci lub jej rozbudowę. Natomiast dla terenów nowoprojektowanych przeznaczo-
nych pod aktywność gospodarczą przewiduje się doprowadzenie sieci energetycznych w 
korytarzach projektowanych dróg. W przypadku skrzyżowań linii wysokiego napięcia 
z projektowanymi drogami należy przeprowadzić stosowną modernizację instalacji napo-
wietrznych, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 
Inwestycje, o których mowa powyżej, finansowane będą zgodnie z ustawą z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 
z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 
 
 
 

815 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

w sprawie us alenia regulaminu określającego wysokośg s awek i szczegó-
łowe warunki przyznawania popa ków po wynagropzenia zasapniczego, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagropzenia za gopziny 
ponapwymiarowe i gopziny zas ęps w poraźnych, oraz wysokośg i warunki 
wypłacania  nagróp  i innych  świapczeń  wynikających  ze  s osunku  pracy 
nauczycieli   za rupnionych    w   szkołach    prowapzonych    przez   Gminę 

Mieroszów na 2006 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, 6a i 6b, w nawiązaniu do art. 91d ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miejska Mieroszowa 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó-
łowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw do-
raźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzących 
przez Gminę Mieroszów na 2006 rok. 

R o z d z i a ł  I 

Pos anowienia ws ępne 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliż-
szego określenia o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę pod-

stawową, gimnazjum, przedszkole, zespół szkol-
no-przedszkolny, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Mieroszów, 
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2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt 1, 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć także 
wychowawców i innych pracowników pedago-
gicznych wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustawy 
Karta Nauczyciela zatrudnionych w jednostce, 
o której mowa w pkt 1, 

4) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

5) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego, 

6) klasie – należy przez to rozumieć każdy oddział 
lub grupę, 

7) zajęciach dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz na rzecz 
dzieci i ich rodzin przez nauczycieli – pedago-
gów i logopedów – należy rozumieć zajęcia gru-
powe i indywidualne wynikające z realizacji za-
dań diagnostycznych, terapeutycznych, dorad-
czych, profilaktycznych, logopedycznych, reha-
bilitacyjnych i korekcyjnych, 

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 

9) stażu – należy przez to rozumieć okres zatrud-
nienia nauczyciela w jednostkach szkolnych i in-
nych jednostkach organizacyjnych, o których 
mowa w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. 

§ 3 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz 
tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Oportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181). 

§ 4 

1. Regulamin określa wysokość, szczegółowe zasady 
przyznawania, obliczania i wypłacania: 
1) dodatku za wysługę lat, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3/) dodatku funkcyjnego, 
4) dodatku za warunki pracy, 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny zastępstw doraźnych, 
6) dodatku mieszkaniowego, 
7) nagród i innych świadczeń. 

R o z d z i a ł  II 

Dopa ek za wysługę la  

§ 5 

Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczycieli 
prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy 
art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Oportu z dnia 
31 stycznia 2005 r., o którym mowa w § 3. 

§ 6 

Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalenda-

rzowego następującego po miesiącu w którym na-
uczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej staw-
ki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu 
miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-21/27/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 6). 

§ 7 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za okres urlopu, 
o którym mowa w art. 73 ustawy Karta Nauczycie-
la oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wyna-
grodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi in-
aczej. 

2. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecno-
ści w pracy z powodu niezdolności do pracy 
i w skutek choroby bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny pozostającym na wyłącznym 
utrzymaniu nauczyciela, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego. 

§ 8 

Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/27/06 
z dnia 22 lutego 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 8). 

R o z d z i a ł  III 

Dopa ek mo ywacyjny 

§ 9 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela co najmniej dobrych osiągnięć 
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzo-
nych wynikami klasyfikacji lub promocji, 
efektami sprawdzianów i egzaminów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach, olim-
piadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów i efektywne działania na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki, 

d) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 
lub  pozytywnej  oceny  dorobku  zawodo-
wego, 
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2) jakość świadczonej pracy, a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się oraz wypełnianie przydzielonych zadań 
i obowiązków, 

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

c) systematyczne wzbogacanie własnego 
warsztatu pracy, 

d) rzetelne, prawidłowe i terminowe prowadze-
nie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, 

e) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz 
innych urządzeń szkolnych, 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych i środowiskowych, 
b) udział w pracach zespołów (komisji) przed-

miotowych i innych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-

nymi organizacjami uczniowskimi działający-
mi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizacji innych zadań sta-
tutowych szkoły. 

§ 10 

1. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dyrektorowi 
szkoły bierze się pod uwagę w szczególności: 
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 
b) podejmowanie działań zmierzających do 

wzbogacenia majątku szkoły, 
c) operatywność w pozyskiwaniu środków po-

zabudżetowych oraz umiejętność ich właści-
wego wykorzystania na cele szkolne (szkoły), 

d) podejmowanie działań zapewniających utrzy-
manie powierzonego mienia w stanie gwaran-
tującym optymalne warunki do realizacji za-
dań dydaktyczno-wychowawczych, 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoły: 
a) znajomość prawa oświatowego i przestrze-

ganie jego zasad w działalności kierowniczej, 
b) rzetelne, terminowe i poprawne wykonywa-

nie zadań własnych i zleconych przez organ 
nadzoru pedagogicznego jak i organ prowa-
dzący, 

c) podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych, samokształcenia i doskonalenia za-
wodowego, 

d) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z po-
trzebami jednostki, 

e) podejmowanie działań mających na celu pro-
mowanie szkoły, 

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej szkoły: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: dydaktyczne, 

sportowe, artystyczne w skali regionu woje-
wództwa, kraju. 

b) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie efektyw-
nych działań profilaktycznych, zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznym, 

c) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności uczniów, 

d) obecność szkoły w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach, przeglądach, 
zawodach organizowanych przy współpracy 
z instytucjami społeczno-kulturalnymi. 

§ 11 

1. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na 
dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 
5% kwoty planowanej na ich wynagrodzenia za-
sadnicze. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może 
być niższy niż 3% i wyższy niż 20% jego wynagro-
dzenia zasadniczego. 

§ 12 

1. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielom 
wszystkich stopni awansu zawodowego po upływie 
okresu umożliwiającego ocenę osiągniętych wyni-
ków. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

3. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły w granicach przyznanych szkole 
środków na podstawie regulaminu wewnętrznego 
szkoły a dyrektorowi szkoły – Burmistrz, zgodnie 
z niniejszym regulaminem. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym   Wojewody   Dolnośląskiego   PN.II.0911-
-21/27/06 z dnia 22 lutego 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 12 ust. 3 we fragmencie „na pod-
stawie regulaminu wewnętrznego szkoły”). 

§ 13 

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/27/06 
z dnia 22 lutego 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 13). 

R o z d z i a ł  IV 

Dopa ek funkcyjny 

§ 14 

Dodatek funkcyjny przysługuje: 
1) dyrektorowi szkoły, 
2) wicedyrektorowi i nauczycielowi, któremu czasowo 

powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły 
lub powierzono te obowiązki w zastępstwie, 

3) nauczycielom – opiekunom stażu, 
4) nauczycielom – wychowawcom klas, oddziałów, 

grup. 

§ 15 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 
Burmistrz na okres jednego roku szkolnego, 
uwzględniając warunki organizacyjne, organizację 
pracy szkoły, złożoność zadań wynikających z peł-
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nionej funkcji, w granicach stawek określonych ta-
belą: 

  

Lp. Otanowisko kierownicze 
Otawka dodatku 
funkcyjnego w zł 

1. Dyrektor przedszkola czynnego 
ponad 5 godzin dziennie 

 
150 – 300 

2. a) dyrektor  szkoły  liczącej  do 
    12 oddziałów 
b) dyrektor  szkoły  liczącej  od 
    13 oddziałów 

 
300 – 400 

 
400 – 500 

 
2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i osób zwią-

zanych z powierzeniem funkcji w szkole przyznaje 
dyrektor szkoły. 

3. Dodatek funkcyjny wicedyrektora szkoły nie może 
przekroczyć 60% stawki dodatku funkcyjnego przy-
znanego dyrektorowi danej szkoły. 

§ 16 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wyso-

kości 2% jego wynagrodzenia zasadniczego za 
każdego nauczyciela powierzonego opiece, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy (oddziału, 
grupy) w wysokości 2% jego wynagrodzenia za-
sadniczego za każdą klasę (oddział, grupę). 

§ 17 

1. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna stażu przyzna-
je się na czas pełnienia funkcji. 

2. Dodatek z tytułu powierzenia wychowawstwa kla-
sy (oddziału, grupy) przyznaje się na okres jednego 
roku szkolnego. 

§ 18 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kie-
rowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpi-
ło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne określone w § 14 nie przysługują 
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia sta-
nowiska lub funkcji a jeżeli zaprzestanie tego peł-
nienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-21/27/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 18 ust. 1 i ust. 2 we frag-
mencie „oraz od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał 
pełnienia stanowiska lub funkcji, a jeżeli zaprzestanie 
tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od 
tego dnia”). 

§ 19 

Dodatek funkcyjny wypłaca  się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/27/06 
z dnia 22 lutego 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 19). 

R o z d z i a ł  V 

Dopa ek za warunki pracy 

§ 20 

1. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowa-
dzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo 
w stopniu głębokim. 

2. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do prowa-
dzenia zajęć wymienionych w ust. 1 przysługuje 
dodatek w wysokości 25% wynagrodzenia zasad-
niczego wypłacany w odpowiedniej części, propor-
cjonalnie do wymiaru zatrudnienia w tych warun-
kach. 

§ 21 

Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się z dołu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-21/27/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 21). 

R o z d z i a ł  VI 

Wynagropzenie za gopziny ponapwymiarowe i gopziny 
zas ęps w poraźnych 

§ 22 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z za-
strzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
realizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych lub doraźnego zastępstwa. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 
ustawy Karta Nauczyciela wynagrodzenie za godzi-
nę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc na-
uczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się 
w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę 
godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, 
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzi-
nę. 

§ 23 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym (przydziale czyn-
ności) nie przysługuje za dni, w których nauczyciel 
nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych 
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczy-
nania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz 
za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
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2 Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela lub 
ustalony na podstawie  art. 42 ust. 7 ustawy Karta 
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 
1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy ty-
dzień pracy) za każdy dzień  usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od 
pracy. 
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przy-
sługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może 
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych 
w planie organizacyjnym (przydziale czynności). 

3. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy 
realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub 
opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego 
dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie 
za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę 
ponadwymiarową. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-21/27/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 23 ust. 1, ust. 2). 

§ 24 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie zreali-
zowane i wypłaca się z dołu. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/ 
/27/06 z dnia 22 lutego 2006 r. stwierdzono nieważ-
ność § 24 we fragmencie „i wypłaca się z dołu”). 

R o z d z i a ł  VII 

Dopa ek mieszkaniowy 

§ 25 

1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 1 
ustawy Karta Nauczyciela, i 
1) posiadającemu kwalifikacje do zajmowania sta-

nowiska nauczyciela, 
2) zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż po-

łowa obowiązującego wymiaru zajęć, 
3) legitymującemu się aktem nadania statusu za-

wodowego: 
a) nauczyciela kontraktowego 
b) nauczyciela mianowanego 
c) nauczyciela dyplomowanego  

przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, 
którego wysokość uzależniona jest od stanu ro-
dzinnego nauczyciela. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy na podstawie 
niniejszego regulaminu przyznaje nauczycielowi dy-
rektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, 
a dyrektorowi – Burmistrz. 

§ 26 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej 
„dodatkiem” w wysokości uzależnionej od liczby 

członków rodziny wypłacany jest co miesiąc w wy-
sokości: 
1) 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

stażysty z wyższym wykształceniem magister-
skim i przygotowaniem pedagogicznym, przyję-
tym w rozporządzeniu, o którym mowa 
w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczycie-
la, dla jednej osoby. 

2) 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
stażysty z wyższym wykształceniem magister-
skim i przygotowaniem pedagogicznym, przyję-
tym w rozporządzeniu, o którym mowa 
w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczycie-
la, dla dwóch osób. 

3) 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
stażysty z wyższym wykształceniem magister-
skim i przygotowaniem pedagogicznym, przyję-
tym w rozporządzeniu, o którym mowa 
w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczycie-
la, dla trzech osób. 

4) 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
stażysty z wyższym wykształceniem magister-
skim i przygotowaniem pedagogicznym, przyję-
tym w rozporządzeniu, o którym mowa 
w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczycie-
la, dla czterech i więcej osób. 

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do 
pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł 
pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrą-
gla się do pełnego złotego. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1, zali-
cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszku-
jących:  współmałżonka,  dzieci  uczące  się (do 
25-go roku życia). 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego loka-
lu mieszkalnego. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem stale z nim zamieszkującym 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 1, małżonkowie wspólnie określają 
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

§ 27 

Do otrzymania nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego uprawnieni są nauczyciele czynni zawodowo, 
przebywający na urlopach wychowawczych oraz na  
urlopie, o którym mowa w art. 73 ustawy Karta Na-
uczyciela. 

§ 28 

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pisemny 
wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek nauczy-
cieli będących współmałżonkami z uwzględnieniem 
zapisu § 25. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawie-
rać następujące informacje: 
1) miejsce pracy  i zamieszkania współmałżonka,  
2) imię dziecka (imiona dzieci) i ich daty urodzenia, 
3) nazwę i adres szkoły, w której uczy się (uczą 

się) dziecko (dzieci). 
3. Nauczyciel, któremu jest wypłacany dodatek miesz-

kaniowy, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 
pracodawcę o okolicznościach powodujących zmia-
ny w ustalonej wysokości dodatku. 
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§ 29 

Nauczycielom, którzy spełniają warunki określone 
w § 25 niniejszego regulaminu, nauczycielski dodatek  
mieszkaniowy przysługuje od dnia pierwszego danego 
miesiąca, a następującego po tym miesiącu, w którym 
złożono wniosek o jego przyznanie.  

§ 30 

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

R o z d z i a ł  VIII 

Nagropy i inne świapczenia 

§ 31 

1. Nauczycielowi, który przepracował w szkole co 
najmniej jeden rok, za jego osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze może być zgodnie z art. 49 
ustawy Karta Nauczyciela przyznana nagroda dy-
rektora szkoły lub Burmistrza. 

§ 32 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowa-
nych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planu-
je corocznie dyrektor szkoły w rocznym planie fi-
nansowym szkoły, z tym że: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na na-

grody  dyrektora szkoły, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzącego. 
2. Wysokość nagrody ustalana jest corocznie przez 

dyrektora szkoły i Burmistrza. 
3. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od 

nagrody Burmistrza. 

§ 33 

Kryteria przyznawania i opiniowania nagród dyrektora 
szkoły określa wewnętrzny regulamin przyznawania 
nagród uzgodniony z organizacją związkową.  

§ 34 

Nagrodę Burmistrza może otrzymać nauczyciel i na-
uczyciel pełniący funkcje kierownicze w szkole za 
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej i opiekuńczej, a w szczególności za: 
1) aktywny udział w kreowaniu edukacyjno-wycho-

wawczego modelu szkoły, 
2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycz-

nej (konkursy, olimpiady, zawody sportowe na 
szczeblu powiatu, województwa, kraju), 

3) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wypo-
sażenia własnego warsztatu pracy, 

4) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą 
w stosowaniu niekonwencjonalnych form i metod 
pracy, aktywizacji uczniów w procesie nauczania, 

5) prowadzenie działalności mającej na celu zwalcza-
nie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii 
społecznej, 

6) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez 
ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawo-
dowych, 

7) realizację priorytetów polityki oświatowej między 
innymi ekologia, kultura fizyczna, turystyka, regio-
nalizm. 

§ 35 

Nagrodę Burmistrza może otrzymać dyrektor szkoły 
uzyskujący wymierne efekty pracy, a w szczególności 
za: 
1) osiąganie przez  szkołę (uczniów) co najmniej do-

brych wyników w nauce potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzianu lub 
egzaminu końcowego albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach na szczeblu powiatu, 
województwa, kraju, 

2) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicz-
nej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,  

3) tworzenie warunków dla nowatorstwa pedagogicz-
nego, wzorową organizację pracy, tworzenie i mo-
dernizację bazy szkolnej, 

4) dbanie o wysoki poziom pracy szkoły między inny-
mi poprzez prowadzenie właściwej polityki kadro-
wej, 

5) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na utrzy-
manie i wyposażenie szkół, 

6) racjonalną gospodarkę środkami budżetowymi, 
7) rzetelne, terminowe i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prowadzenie dokumentacji, 
8) inicjatywy na rzecz środowiska (imprezy sportowe, 

artystyczne i inne), 
9) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań, poleceń 

organu nadzoru pedagogicznego i organu prowa-
dzącego szkołę. 

§ 36 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza 
dla nauczyciela występuje dyrektor szkoły, rada 
szkoły, organizacja związkowa, a dla dyrektora wi-
zytator Kuratorium Oświaty, Kierownik Referatu 
Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu 
Miejskiego. 

2. Wniosek o nagrodę Burmistrza składany jest w Re-
feracie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej 
do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

3. Wniosek o nagrodę powinien zawierać następujące 
dane kandydata do nagrody: 
1) imię i nazwisko, 
2) datę urodzenia, 
3) pełne informacje o wykształceniu, stopniu awan-

su zawodowego, stażu pracy, otrzymanych do-
tychczas nagrodach, ocenie pracy pedagogicz-
nej, 

4) uzasadnienie. 

§ 37 

1. Nagroda  dyrektora  lub  Burmistrza  przyznawana 
jest  w  zasadzie  z  okazji  Dnia  Edukacji  Naro-
dowej. 

2. Nauczyciel, dyrektor, któremu została przyznana 
nagroda otrzymuje „dyplom – pismo”, którego od-
pis umieszcza się w jego aktach osobowych. 

3. Wnioski o nagrodę Burmistrza opiniują związki za-
wodowe. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4733  – Poz. 815 i 816 

R o z d z i a ł  IX 

Pos anowienia końcowe 

§ 38 

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia 
przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
zajęć z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wycho-
wawstwo w szkole, który przysługuje w pełnej wyso-
kości bez względu na wymiar zajęć. 

§ 39 

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za 
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
a także za inne okresy, za które na podstawie od-
rębnych przepisów nieprzysługuje wynagrodzenie. 

2. Otawkę za 1 dzień niewykonywania pracy z przy-
czyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc 
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z gó-
ry przez 30. 

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, 
o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę 
dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną 
w ust. 2. 

§ 40 

Traci moc uchwała XXVII/205/2005 Rady Miejskiej 
Mieroszowa z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowo i godziny zastępstw doraźnych, oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych  
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Mieroszów. 

§ 41 

Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkami 
zawodowymi. 

§ 42 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Mieroszowa. 

§ 43 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEROKIER 

 WIESŁAW MĄKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POUANICY ZDROJU 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie wyrajenia zgopy na upzielanie bonifika y op opła y z  y ułu 
przeksz ałcenia prawa ujy kowania wieczys ego w prawo własności 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 oraz 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 2 i 5 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t,j, Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2606 ze zmianami) Rada Miejska 
w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielanie  bonifikaty w wysoko-
ści 90% od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych 
na cele mieszkaniowe, pod warunkiem jej jednorazo-
wej zapłaty. 

§ 2 

W przypadku rozłożenia na raty roczne opłaty z tytułu 
przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego 

gruntu w prawo własności bonifikata wynosi 60%. 
Maksymalna  ilość  rat  rocznych  wynosi 10.  Nie-
spłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy 
zastosowaniu  stopy  procentowej  równej  stopie 
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski. 

§ 3 

Koszt opracowania operatu szacunkowego nierucho-
mości przeznaczonych do przekształcenia ponoszą 
wnioskodawcy – wieczyści użytkownicy. 
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§ 4 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Polanica Zdrój. 
 

§ 6 

Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄC 
 RADY MIEROKIER 

 ZBIGNIEW PUCHNIAK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie zasap i  rybu korzys ania z gminnych obiek ów i urząpzeń 
ujy eczności publicznej 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm. Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, 
w których prowadzona jest działalność kulturalna, 
rekreacyjna, sportowa, administrowane przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury, Oportu i Rekreacji 
w Świerzawie oraz sale sportowe i lekcyjne 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Świerzawa, 
a także świetlice w remizach OOP udostępnia się 
do powszechnego korzystania nieodpłatnie z prze-
znaczeniem ich  na: 
1) zebrania i spotkania z mieszkańcami organizo-

wane przez Burmistrza, Radę Miasta i Gminy, 
sołtysów i Rady Oołeckie oraz Przewodniczącego 
i Radę Oamorządu Mieszkańców Miasta, 

2) zebrania informacyjne dla mieszkańców organi-
zowane w porozumieniu z Burmistrzem Miasta 
i Gminy przez gminne jednostki organizacyjne 
lub inne podmioty, 

3) kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla 
mieszkańców miasta i gminy, 

4) imprezy i zabawy dla dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjum, dzieci specjalnej troski, niepełnospraw-
nych, organizowane o charakterze niedochodo-
wym przez organizatorów niebędącymi zarząd-
cami obiektów, 

5) spotkania i zabawy opłatkowe organizowane dla 
mieszkańców, podopiecznych ośrodka pomocy 
społecznej i osób niepełnosprawnych, 

6) zajęcia sportowo-rekreacyjne i treningi dla 
mieszkańców organizowane nieodpłatnie przez 
organizatorów, 

7) zebrania organizacji i stowarzyszeń działających 
na terenie gminy, 

8) imprezy i zabawy organizowane dla mieszkań-
ców w ramach obchodów świąt państwowych, 
lokalnych i regionalnych, 

  9) szkolenia sportowe grup dziecięcych, młodzie-
żowych i seniorów oraz ich udziału we współ-
zawodnictwie sportowym, organizowanych 
przez stowarzyszenia kultury fizycznej, 

10) organizację wystaw, pokazów przez podmioty 
realizujące zadania publiczne gminy, 

11) organizację zabaw i imprez, z których dochód 
przeznaczony będzie na realizację zadań wła-
snych gminy, 

12) lokale wyborcze dla potrzeb przeprowadzenia 
wyborów. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy może zastosować nieod-
płatne udostępnienie obiektów i urządzeń w innych 
przypadkach niż określone w ust. 1, o ile będą one 
wykorzystywane dla realizacji zadań własnych gmi-
ny. 

3. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej mogą 
być przekazywane w użytkowanie samorządom wsi 
i miasta lub organizacjom i stowarzyszeniom na 
prowadzenie statutowej działalności na podstawie 
zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy. 

4. Administrujący obiektami użyteczności publicznej, 
wykorzystywanymi do celów, o których mowa 
w ust. 1, zapewniają nadzór nad korzystaniem 
z obiektów zgodnie z przepisami przeciwpożaro-
wymi i porządkowymi, obowiązującymi w danym 
obiekcie, a także pokrywają powstałe z tych tytu-
łów, koszty eksploatacyjne obiektów ze środków 
budżetowych będących w jego dyspozycji. 

§ 2 

Odpłatnemu udostępnianiu w formie wynajmu podle-
gają świetlice wiejskie, sale widowiskowe i inne po-
mieszczenia i urządzenia do nich przynależne, admini-
strowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Opor-
tu i Rekreacji w Świerzawie, a także świetlice, sale 
sportowe i lekcyjne, stołówki przyszkolne z zapleczem 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4735  – Poz. 817 

szkół podstawowych i gimnazjum oraz świetlice przy 
remizach OOP, dla organizacji: 
1) uroczystości rodzinnych organizowanych przez 

osoby fizyczne oraz uroczystości i imprez organi-
zowanych przez zakłady pracy, 

2) zabaw i dyskotek organizowanych przez osoby 
fizyczne, 

3) zabaw sylwestrowych organizowanych przez osoby 
fizyczne i zakłady pracy, a także przez organizacje 
społeczne i stowarzyszenia z przeznaczeniem do-
chodu z zabawy na cele, dla których organizacja 
została powołana, 

4) przyjęć popogrzebowych, 
5) kursów, szkoleń odpłatnych, 
6) wystaw, pokazów organizowanych przez osoby 

fizyczne, zakłady pracy lub inne podmioty, o ile nie 
są one związane z realizacją zadań publicznych 
Gminy,  

7) zebrań, spotkań z mieszkańcami przez kandydatów 
w kampaniach wyborczych do rad gmin powiatów 
i sejmików wojewódzkich, Oejmu i Oenatu oraz Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach bez-
pośrednich burmistrza, 

8) zebrań, spotkań partii i organizacji politycznych 
oraz związków wyznaniowych. 

§ 3 

1. Udostępnianie obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej w formie wynajmu, o których mowa 
w § 2, następuje na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy administratorem , a wynajmującym.  

2. Administrator obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej opracowuje regulamin porządkowy, 
uwzględniając specyfikę poszczególnych form ich 
powszechnego użytkowania lub użytkowania przez 
wynajmujących. 

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, winien okre-
ślać między innymi: 
1) wyszczególnienie pomieszczeń lub urządzeń 

udostępnianych,  
2) rodzaj sprzętu i innego wyposażenia, 
3) maksymalną liczbę osób, które mogą brać udział 

w imprezie lub zajęciach, 
4) przy zajęciach rekreacyjno-sportowych i trenin-

gach w salach sportowych – rodzaj obuwia 
obecnych na sali, 

5) harmonogram uwzględniający rodzaj i czas trwa-
nia zajęć, imprez, szkoleń i innych przedsię-
wzięć, 

6) sposób pełnienia nadzoru przez administratora 
nad przebiegiem zajęć, imprez i innych przed-
sięwzięć, z określeniem osób działających w je-
go imieniu, 

7) zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących 
w obiekcie instrukcji ppożarowych, porządko-
wych i bhp., 

8) odpowiedzialność za ewentualne szkody uczy-
nione na majątku, (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/ 
/119/06 z dnia 28 lutego 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 3 ust. 3 pkt 8), 

9) inne uregulowania w zależności od rodzaju 
i specyfiki funkcjonowania obiektu. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, podaje się do 
publicznej wiadomości w obiekcie. 

§ 4 

1. Administrator obiektów zapoznaje wynajmujących 
z regulaminem oraz egzekwuje przestrzeganie za-
wartych w nich postanowień w czasie trwania naj-
mu. 

2. Administrator, wspólnie z wynajmującym, dokonuje 
kontroli stanu przedmiotu najmu, każdorazowo po 
zakończeniu użytkowania oraz odczytów stanu 
mierników zużycia mediów, jeżeli wynajmujący po-
krywa koszt ich zużycia. 

§ 5 

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej dofinan-
sowane ze środków unijnych w ramach działania „2.3 
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego”, przeznaczone są do powszechnego 
korzystania przez mieszkańców na zasadach określo-
nych w paragrafach od 1 do 4 niniejszej uchwały. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Świerzawa. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIAOTA I GMINY 

 KRYSTYNA TATUŚ 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WAUIMIU 

z dnia 25 stycznia 2006 r. 

w sprawie regulaminu wynagrapzania nauczycieli za rupnionych w szkołach 
prowapzonych przez Gminę Walim 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit: „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 i 6, 
art. 33 i 34 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 22, poz. 182) Rada Gminy w Walimiu uchwala: 

 
 

Regulamin wynagrapzania nauczycieli 
 
 

R o z d z i a ł  I 

Pos anowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne 
składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnio-
nym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wa-
lim. 

2. Regulamin niniejszy odnosi się do nauczycieli po-
szczególnych stopni zawodowych zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim, 
a w szczególności w: 
1) Zespole Ozkół w Walimiu – Gimnazjum i Publicz-

nej Ozkole Podstawowej, 
2) Publicznej Ozkole Podstawowej w Rugowicach. 

§ 2 

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 
1. wynagrodzenia zasadniczego, 
2. dodatków: 

– za wysługę lat, 
– motywacyjnego, 
– funkcyjnego, 
– za warunki pracy, 

3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw, 

4. nagród i innych świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy, z wyłączeniem świadczeń socjalnych 
i dodatków socjalnych: 
– dodatek za uciążliwość pracy, 
– nagrody jubileuszowe, 
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), 
– zasiłek na zagospodarowanie, 
– dodatki specjalistyczne, 
– odprawy( emerytalna, rentowa, z tytułu rozwią-

zania stosunku pracy), 
– nagrody ze specjalnego funduszu nagród. 

§ 3 

1. Wysokość stawek, o których mowa w § 2 pkt 1 
i 4, określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 
z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej pod-
stawie przepisy wykonawcze. 
Wysokość pozostałych składników wynagradzania 
nauczycieli, a także szczegółowe warunki ich przy-
znawania określa niniejszy Regulamin. 

2. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie 
regulaminu, a otrzymywali dodatki ustalone zgodnie 
z obowiązującymi do tego dnia przepisami zacho-
wują je. 
Wyżej wymienione dodatki nie mogą być niższe niż 
dotychczas otrzymywane zastrzeżeniem § 6 pkt 2 
niniejszego regulaminu. 

R o z d z i a ł  II 

Dopa ek za wysługę la  

§ 4 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego na 
każdy rok pracy, wypłacony w okresach miesięcz-
nych poczynając od czwartego roku pracy, z tym 
że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wyna-
grodzenia zasadniczego.  

2. Do okresów uprawniających do dodatku za wysłu-
gę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia 
we wszystkich zakładach pracy, w których stosu-
nek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez wzglę-
du na sposób ustania stosunku pracy (zakończone 
okresy zatrudnienia). 

3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w wię-
cej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające 
do dodatku za wysługę lat, ustala się odrębne dla 
każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia 
uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wli-
cza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, 
w którym pracownik jest lub był jednocześnie za-
trudniony. 
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Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają 
zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia. 

4. Nauczycielowi  zatrudnionemu jednocześnie w kilku 
szkołach w wymiarze łącznym nieprzekraczającym 
obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do 
okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat 
w każdej ze szkół zalicza się odrębne okresy za-
trudnienia. 

5. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za 
wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli 
z mocy odrębnych przepisów podlegają one wlicze-
niu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. 

6. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu w którym 
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej 
stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło 
w ciągu miesiąca, 

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca. 

7. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za 
okres urlopu dla poratowania zdrowia, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten 
przysługuje również za dni nieobecności w pracy 
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, 
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za 
które nauczyciel  otrzymuje wynagrodzenie lub zasi-
łek z ubezpieczenia społecznego. 

8. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysłu-
gę lat oraz wysokość tego dodatku, określa: 
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.  

9. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-23/28/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 4 ust. 6 i ust. 9). 

R o z d z i a ł  III 

Dopa ek mo ywacyjny 

§ 5 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest: 
1. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szcze-
gólności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz warunków pracy nauczycie-
la, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzonych wynikami klasyfika-
cji lub promocji, efektami egzaminów i spraw-
dzianów albo sukcesami w konkursach, zawo-
dach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z po-
wierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatko-
wym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o powierzone pomieszczenie, pomoce 

dydaktyczne lub inne urządzenia szkolne, 
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 

w tym pedagogicznej, 
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-

ceń służbowych, 
g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy, 
4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) zaangażowanie w realizację czynności związa-

nych z przygotowaniem się do zajęć, 
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, samokształce-

nie i przejawianie innych form aktywności 
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia za-
wodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań sta-
tutowych szkoły. 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może 
być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadni-
czego. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełniania warunków, o których mowa w § 5, usta-
la dyrektor, w porozumieniu ze związkami zawo-
dowymi, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy. 

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-23/28/06 z dnia 22 lutego 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 6 ust. 4). 

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne ustala się w wysokości 
5% planowanych środków na wynagrodzenia za-
sadnicze w roku budżetowym. 

6. Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel 
który został zatrudniony na terenie gminy w wyniku 
przeniesienia za porozumienie stron o kwalifika-
cjach deficytowych. 

§ 7 

1. Dodatku motywacyjnego nie otrzymują nauczyciele 
którzy: 
a) przebywali na długotrwałym zwolnieniu lekar-

skim dłużej niż 30 dni,(ciągłe zwolnienie), 
b) przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia, 
c) zatrudnieni są poniżej ½ etatu, 
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d) nie przepracowali w szkole na terenie gminy jed-
nego roku. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-23/28/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 7). 

R o z d z i a ł  IV 

Dopa ek funkcyjny 

§ 8 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie szkoły  przy-
sługuje dodatek funkcyjny: 
a) Dyrektorowi szkoły od 15–50% –

wynagrodzenia zasadniczego, 
b) Wicedyrektorowi od 10–30% – wynagrodzenia 

zasadniczego, 
c) Kierownikowi świetlicy od 5–10% – wynagro-

dzenia zasadniczego. 

§ 9 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kie-
rowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli 
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca 
– od tego dnia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23/28/06 z dnia 
22 lutego 2006 r. stwierdzono nieważność § 9  
ust. 1). 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie 
przysługują w okresie: 
• w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
• w okresach za które nie przysługuje wynagro-

dzenie zasadnicze oraz  
od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia sta-
nowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych po-
wodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpi-
ło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1 pkt a b, ustala się uwzględniając: 
– wielkość szkoły, 
– liczbę uczniów i oddziałów, 
– zmianowość, 
– liczbę obiektów w których mieści się szkoła, 
– stan techniczny obiektów, 
– wykonywanie zadań przez dyrektora bez za-

stępstw, 
– efektywność działań zmierzających do wzboga-

cenia majątku szkolnego, 
– pozyskiwanie środków finansowych, 
– właściwe prowadzenie polityki kadrowej, 
– celowe i oszczędne wydatkowanie środków fi-

nansowych szkoły, 
– wyniki pracy szkoły. 

5. Dodatek funkcyjny przyznaje: 
– dla dyrektora – Wójt Gminy, 
– dla stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt c – 

dyrektor szkoły. 

§ 10 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że na-
uczycielowi któremu powierzono: 
a) funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości 

3% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla 
nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr 
i przygotowaniem pedagogicznym, 

b) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 4% wy-
nagrodzenia zasadniczego ustalonego dla na-
uczyciela stażysty z wykształceniem mgr i przy-
gotowaniem pedagogicznym, 

c) wychowawstwo klasy – w wysokości 3% wy-
nagrodzenia zasadniczego ustalonego dla na-
uczyciela stażysty z wykształceniem mgr i przy-
gotowaniem pedagogicznym, 

d) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 
5% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla 
nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr 
i przygotowaniem pedagogicznym, 

e) wychowawstwo oddziału przedszkolnego – 
w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego 
ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształ-
ceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym, 

f) pełnienia funkcji wychowawcy w dwóch klasach 
( oddziałach) – w wysokości 6% wynagrodzenia 
zasadniczego ustalonego dla nauczyciela staży-
sty z wykształceniem mgr z przygotowaniem 
pedagogicznym, 

g) pełnienia funkcji opiekuna stażu więcej niż z jed-
nym nauczycielem – w wysokości 8% wyna-
grodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczy-
ciela stażysty z wykształceniem mgr i przygo-
towaniem pedagogicznym. 

2. Wynagrodzenie to wypłaca się za okresy wykony-
wania zajęć oraz za inne okresy, o ile wynika to 
z przepisów szczególnych. 

3. W razie podjęcia lub zaprzestania wykonywania 
zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca, nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do prze-
prowadzonego okresu. W takim przypadku wyso-
kość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę wy-
nagrodzenia miesięcznego przez  30 i mnożąc przez 
liczbę dni kalendarzowych w okresie przepracowa-
nym. 

4. Dodatek funkcyjny  wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23/ 
/28/06 z dnia 22 lutego 2006 r. stwierdzono nie-
ważność § 10 ust. 4). 

R o z d z i a ł  V 

Dopa ek za warunki pracy 

§ 11 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy i prowadzenia zajęć w warunkach 
trudnych i uciążliwych określonych w przepisach 
§ 8 i 9 rozporządzenia MENIO wymienionego na 
wstępie niniejszego „Regulaminu”, w wysokości do 
25% otrzymywanego przez nauczyciela wynagro-
dzenia zasadniczego. 
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2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek 
jest związany oraz w okresie niewykonywania pra-
cy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak 
za okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obo-
wiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się 
w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel re-
alizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązujące-
go wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w nie-
pełnym wymiarze zajęć. 

4. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczycie-
la ustala dyrektor szkoły ,a dla dyrektora Wójt Gmi-
ny, biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwo-
ści lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych za-
dań lub wykonywanych prac. 

§ 12 

1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-23/28/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 12). 

§ 13 

Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych 
dla zdrowia przysługuje dodatek na podstawie odręb-
nych przepisów. 

R o z d z i a ł  VI 

Wynagropzenie za gopziny ponapwymiarowe 
i za gopziny poraźnych zas ęps w 

§ 14 

1. W szczególnych wypadkach podyktowanych wy-
łącznie koniecznością realizacji programu nauczania 
w szkołach lub zapewnienia opieki w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych nauczyciel może być 
zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach po-
nadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjaliza-
cją, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 
Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin 
ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za 
jego zgodą, jednak  w wymiarze nieprzekraczają-
cym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć. 

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przy-
dzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych. 

3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się 
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych po-
wyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, której realizacja następuje w zastęp-
stwie nieobecnego nauczyciela. 

4. Wynagrodzenie za  jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego /łącznie 
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniających do do-
datku/ przez miesięczną liczbę godzin tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych. 

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób 
określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego za-
stępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z planem 
i programem nauczania danej klasy. 

6. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art.. 42 ust. 4a Karta 
Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę do-
raźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, 
o których mowa w ust. 3, ustala się dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana 
w warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru 
godzin. 

7. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowych lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 

§ 15 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni ,w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania  lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. 

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach 
w których nauczyciel nie mógł ich realizować 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 
w szczególności w związku z: 
1. zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mro-

zów, 
2. wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 
3. rekolekcjami, 
4. chorobą ucznia nauczania indywidualnego, trwa-

jącego nie dłużej niż tydzień, 
5. udziału nauczyciela w konferencji metodycznej 
traktuje się jak godziny odbyte. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
sługuje za dni usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy z uwzględnieniem przypadków: 
1. opieki nad zdrowym dzieckiem (2 dni w ciągu 

roku), 
2. urlopu okolicznościowego określonego Kodek-

sem pracy, 
3. urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielom 

w celu kształcenia i doskonalenia, 
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4. zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbęd-
ny do wykonywania doraźnej czynności wynika-
jącej z jego funkcji związkowej. 

Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadają dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni 
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w któ-
rych zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku 
tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin po-
nadwymiarowych przyjmuję się obowiązkowy tygo-
dniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust 3 Karty 
Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy ty-
dzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pra-
cy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie 
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo-
że być jednakże większa niż liczba godzin przydzielo-
nych w planie organizacyjnym. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-23/28/06 z dnia 22 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 15). 

§ 16 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. (Rozstrzy-
gnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-23/28/06 z dnia 22 lutego 2006 r. stwier-
dzono nieważność § 16). 

§ 17 

Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizu-
ją zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, 
a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, 
przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę 
pracy. 

R o z d z i a ł  VII 

Nagropy 

§ 18 

1. Opecjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tworzy się 
w budżecie organu prowadzącego szkoły w wyso-
kości co najmniej 1% planowanego rocznego oso-
bowego funduszu wynagrodzeń, z tym że: 
a) 80% funduszu nagród przekazuje się do budżetu 

szkół, 
b) 20% funduszu nagród pozostaje do dyspozycji 

organu prowadzącego – Wójta Gminy. 

§ 19 

Nagrody, o których mowa w § 18, przyznawane są 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w uzasadnionych 
wypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym 
czasie. 

§ 20 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charak-
ter uznaniowy i mogą być przyznane po przepracowa-
niu w szkole co najmniej 1 roku. 
Przyznanie  nauczycielowi  nagrody  uzależnione  jest 
od: 

1. uzyskiwanych przez nauczyciela szczególnych efek-
tów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej potwierdzonych osiągnięciami uczniów, 
tj.: wynikami klasyfikacji i promocji, efektami eg-
zaminów i sprawdzianów, a przede wszystkim suk-
cesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, 

2. efektów w zakresie rozwiązywania problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy z rodzi-
cami, działaniu na rzecz potrzebujących szczególnej 
opieki, 

3. podejmowaniu prac z uczniami na rzecz środowiska 
i społeczności, inicjatywy w organizowaniu imprez 
i uroczystości szkolnych, środowiskowych i ogól-
nomiejskich, 

4. inicjatywy i sumienności w wykonywaniu pracy 
związanej z powierzonym stanowiskiem, dodatko-
wymi zadaniami lub zajęciami, a także  kreatywno-
ści w zakresie wzbogacania własnego warsztatu 
pracy i podnoszenie umiejętności zawodowych i or-
ganizatorskich, 

5. realizowanie różnych form nowatorstwa pedago-
gicznego, inspirowania zadań społecznych na rzecz 
szkoły, promowanie i upowszechnienie osiągnięć 
dydaktycznych i wychowawczych uczniów i peda-
gogów. 

§ 21 

Nagrody nauczycielom przyznaje: 
1. ze środków, o których mowa w § 17 ust. 1 lit „a” 

– dyrektor szkoły po osiągnięciu opinii rady peda-
gogicznej, rady rodziców, Zakładowej Organizacji 
Związkowej, 

2. ze środków, o których mowa w § 17 ust. 1 lit „b” 
– Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Zakładowej 
Organizacji Związkowej. 

R o z d z i a ł  VIII 

Dopa ki socjalne wynikające ze s osunku pracy 

§ 22 

DODATEK MIEOZKANIOWY: 

1. Nauczycielowi  zatrudnionemu w wymiarze nie 
niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin w Zespole Ozkół w Walimiu – Gim-
nazjum i Publicznej Ozkole Podstawowej oraz 
w Publicznej Ozkole Podstawowej w Rugowicach, 
posiadające kwalifikacje do zajmowanego stanowi-
ska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkanio-
wy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
a) przy jednej osobie w rodzinie               – 3,4% 
b) przy dwóch osobach w rodzinie        – 4,6% 
c) przy trzech osobach w rodzinie        – 5,7% 
d) przy czterech i więcej osobach 

w rodzinie          – 6,9% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 
Kwoty przypadające dodatku zaokrągla się do peł-
nych złotych w ten sposób, ze kwotę do 0,49 zł 
pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrą-
gla się do pełnego złotego. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4741  – Poz. 818 i 819 

3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodzi-
ców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 
Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu 
należy rozumieć małoletnie dzieci, uczniów szkół, 
do chwili ukończenia uczelni nie dłużej niż do ukoń-
czenia 25 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne 
nie posiadające własnego źródła dochodów. 
Przez rodziców pozostających na wyłącznym 
utrzymaniu należy rozumieć rodziców, którzy za-
mieszkują razem z nauczycielem i nie posiadają 
własnego źródła dochodu. 

4. Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatku 
nauczyciela są w szczególności: odpis skrócony ak-
tu urodzenia dziecka, zaświadczenie biura ewidencji 
ludności o zamieszkaniu, zaświadczenie ze szkoły 
lub uczelni. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego 
też nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, 
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał ten dodatek. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego, 
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela, z w przypadku nauczycieli 
o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. 
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrek-
torowi Wójt Gminy. 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:  
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie, 
b) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
c) odbywanie zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu na który umowa 
była zawarta. 

d) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 23 

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego w szko-
łach prowadzonych przez Gminę Walim przyznaje się 
odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

§ 24 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Walim. 

§ 25 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje na rok 2006. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JAN RUDNICKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WAUIMIU 

z dnia 25 stycznia 2006 r. 

w sprawie us alenia  ygopniowego obowiązkowego wymiaru gopzin zajęg 
w ramach e a u nauczycielom o rójnym pensum, za rupnionych w szkołach 
i przepszkolach, pla k órych organem prowapzącym jes  Gmina w Walimiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 42 ust. 7 pkt 3 
i art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, 
Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081) Rada Gminy w Walimiu, uchwala: 
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§ 1 

1. Nauczycielom przedmiotów o  różnym wymiarze 
godzin, określa się tygodniowy obowiązkowy wy-
miar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych proporcjonalnie do wymiaru pensum 
danego rodzaju zajęć. 

2. Zajęcia realizowane powyżej ustalonego w ust. 1 
pensum, stanowią godziny ponadwymiarowo. 

§ 2 

Zatrudnienie nauczyciela o różnym wymiarze pensum 
w ramach jednego etatu, może nastąpić w przypadku 
braku możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela 
w pełnym wymiarze zajęć i braku możliwości uzupeł-
nienia etatu w innej szkole, pod warunkiem posiadania 
przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii organu nadzoru pedago-
gicznego i zgody wójta gminy. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Walim. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JAN RUDNICKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY MAUCZYCE 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie  regulaminu  określającego  wysokośg i szczegółowe warunki 
przyznawania   popa ków   oraz   innych   skłapników   wynagropzenia  
nauczycielom  za rupnionym  w  przepszkolu   i  w  szkołach  prowapzonych 

przez gminę Malczyce w 2006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 30 ust. 6 i art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Rada Gminy uchwa-
la: 

 
 

Regulamin 
określający wysokośg i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom popa ków 

po wynagropzenia oraz innych skłapników wynagropzenia 
 
 

I. Pos anowienia ogólne 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego 
określenia o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placó-
wek, dla której organem prowadzącym jest gmina 
Malczyce, 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o którym mowa pkt 1,  

3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego, 

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wycho-
wanka, 

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o których mowa w § 1 ust. 1 roz-
porządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami). 

§ 2 

1. Wynagrodzenie nauczyciela składa się: 
1) z wynagrodzenia zasadniczego, 
2) dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, 

funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny zastępstw doraźnych, 
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze sto-

sunku  pracy  z  wyłączeniem  dodatków  socjal- 
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nych wymienionych w art. 54 Karty Nauczycie-
la, a także świadczeń z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. 

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz 
tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Oportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych  stawek  wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami). 

3. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, 
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia 
w roku 2006, przyjmuje się osoby zatrudnione 
w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 

4. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby 
osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeli-
czeniowych wynikających z zatrudnienia osób 
w niepełnym wymiarze zajęć. 

5. W 2006 r. nie przewiduje się środków na podwyż-
szenie minimalnych stawek wynagrodzenia okre-
ślonych w rozporządzeniu ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania. 

II. Dopa ek mo ywacyjny 

§ 3 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny 
w zależności od osiąganych wyników pracy, 
a w szczególności za: 
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opie-

kuńcze, 
2) jakość świadczonej pracy, 
3) ocenę pracy, 
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela.  

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora 
nie może być niższy niż 3% i  wyższy niż 30% wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowane-
go, posiadającego stopień naukowy doktora habili-
towanego albo tytuł zawodowy magistra z przygo-
towaniem pedagogicznym. 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 5% 
stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określo-
ny, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden 
rok szkolny. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełniania warunków, o których mowa w § 3 ust. 1, 
ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę: 
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

możliwości  i  pracy  nauczyciela,  co  najmniej 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych,  

2) umiejętność rozwiązywania problemów wycho-
wawczych  uczniów  we  współpracy  z  rodzi-
cami, 

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

4) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodo-
wych, 

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

6) rzetelne i terminowe  wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych.. 

6. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół i przedszkola decyduje Wójt Gminy biorąc 
pod uwagę następujące kryteria: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi placówki, 
2) sprawność organizacyjną w realizacji zadań 

szkoły (przedszkola), 
3) uzyskiwane efekty dydaktyczne i wychowawcze 

szkoły (placówki). 
7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-

lom: 
1) stażystom w okresie odbywania stażu, 
2) za okres urlopu na poratowanie zdrowia, 
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym. 

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w termi-
nie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/ 
/115/06 z dnia 28 lutego 2006 r. stwierdzono nie-
ważność § 3 ust. 8). 

III. Dopa ek za wysługę la  

§ 4 

1 Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-
ciela prawa do dodatku za wysługę lat określają 
przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz § 5 roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Oportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami). 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w pełnej wysokości także w okresie przebywania 
nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia 
oraz na zwolnieniu lekarskim. 

3. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/115/06 
z dnia 28 lutego 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 4 ust. 3). 

IV. Dopa ek funkcyjny 

§ 5 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora szkoły lub przedszkola albo inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 
przysługuje dodatek funkcyjny obliczony na pod-
stawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego posiadającego stopień naukowy dok-
tora lub doktora habilitowanego albo tytuł zawo-
dowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 
w wysokości określonej w poniższej tabeli: 
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Tabela popa ków funkcyjnych 
 
stanowisko wysokość dodatku 
Przepszkole  
Dyrektor przedszkola czynnego do 
5 godzin dziennie 

 
od 14% do 20% 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad    
5 godzin dziennie od 21% do 30% 
Szkoły wszys kich  ypów  
Dyrektor szkoły do 4 oddziałów od 21% do 30% 
             od 5–8 oddziałów od 24% do 36% 
             od 9 do 12 oddziałów od 44% do 50% 
             od 13 do 17 oddziałów od 51% do 55% 
             18 i więcej oddziałów od 56% do 60% 
Wicedyrektor od 26% do 30% 
Kierownik filii od 15% do 20% 
Kierownik świetlicy od 5% do 15% 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki – kierownicze w za-
stępstwie, w tych przypadkach prawo do dodatku 
powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie 
jednomiesięcznego okresu pełnienia obowiązków 
kierowniczych gaśnie z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obo-
wiązków. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach sta-
wek określonych tabelą ustala dla dyrektorów Wójt 
Gminy, dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli 
uprawnionych dyrektor szkoły, uwzględniając między 
innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, 
złożoność zadań wynikających z funkcji kierowni-
czej. 

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że na-
uczycielowi któremu powierzono: 
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 2% 

w szkołach, a w klasach O i w przedszkolu 
2,5%, 

2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 2,6%, 
zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela miano-
wanego, o kwalifikacjach określonych w § 5 
ust. 1. 

5. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 4, uwzględniając zakres i złożoność zadań 
oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor.  

6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 5 ust. 1, 
2, 4, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla po-
ratowania zdrowia, w okresach za które nie przysłu-
guje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wycho-
wawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli 
zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia. 

7. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 
ust. 1 i 2, nie wyklucza prawa do otrzymania do-
datku, o którym mowa w § 5 ust. 4. 

8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/ 
/115/06 z dnia 28 lutego 2006 r. stwierdzono nie-
ważność § 5 ust. 8). 

V. Dopa ek za warunki pracy 

§ 6 

1. Nauczycielom i wychowawcom przysługują dodatki 
za trudne warunki pracy: 
1) nauczycielom szkół podstawowych prowadzą-

cym zajęcia w klasach łącznych pod warunkiem 
realizacji zajęć wg oddzielnych programów na-
uczania przysługuje dodatek w wysokości 20% 
stawki godzinowej za każdą przepracowaną 
w tych klasach godzinę nauczania,  

2) nauczycielom i wychowawcom szkół /klas/ spe-
cjalnych oraz prowadzącym indywidualne na-
uczanie dziecka zakwalifikowanego do kształce-
nia specjalnego, nauczycielom prowadzącym za-
jęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi 
i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu 
głębokim dodatek w wysokości 20% wynagro-
dzenia zasadniczego, 

3) nauczycielom i wychowawcom prowadzącym za-
jęcia grupowe i indywidualne, wynikające z reali-
zacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, 
doradczych i profilaktycznych z młodzieżą 
i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi 
umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami 
zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem 
społecznym, uzależnieniem oraz ich rodzicami 
lub  opiekunami  w  poradniach psychologiczno- 
-pedagogicznych dodatek w wysokości 20% 
wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatki za trudne warunki pracy, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, przysługują również odpowiednio: 
1) nauczycielom szkół niebędących specjalnymi, 

którzy prowadzą nauczanie indywidualne dzieci 
zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego,  

2) nauczycielom szkół, niebędących specjalnymi, 
którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno-wycho-
wawcze w klasach lub grupach, w których przy-
najmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do 
kształcenia specjalnego przyznaje się dodatek 
w wysokości 20% stawki godzinowej pod wa-
runkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są 
według odrębnego programu nauczania obowią-
zującego w tego typu  szkole specjalnej,  

3) dodatki, o których mowa w pkt 1 i 2, przysługują 
w takiej części w jakiej godziny pracy w trud-
nych warunkach pozostają do obowiązującego 
wymiaru godzin,  

4) dodatki za trudne warunki pracy przysługują 
w okresie faktycznego wykonywania pracy, za 
które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za 
okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Wysokość dodatków za uciążliwe warunki pracy, 
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozpo-
rządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego, jest równa odpowiedniej staw-
ce dodatku za trudne warunki pracy określonej 
w ust. 1 powiększonej o 5% wynagrodzenia zasad-
niczego. 

4. Wykaz prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia 
z oznaczeniem ich szkodliwości stanowiących pod-
stawę do przyznawania z tego tytułu dodatku okre-
śla MZiOO w porozumieniu z MPiPO oraz MEN zgod-
nie z art. 34 ust. 3 Karty Nauczyciela. 
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5. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie 
przepracowane w tych warunkach godziny zajęć, 
proporcjonalnie do liczby godzin zrealizowanych 
w takich warunkach w stosunku do liczby godzin 
obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin. 

6. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warun-
ki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje na-
uczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku. 

7. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 
i 3, ustala dla nauczyciela – dyrektor, a dla dyrek-
tora – Wójt Gminy. 

8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-16/115/06 z dnia 28 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 1 pkt 1 w części 
obejmującej wyrażenie: „pod warunkiem realizacji za-
jęć wg oddzielnych programów nauczania”, ust. 2 
pkt 2, ust. 4, ust. 8). 

VI. Wynagropzenie za gopziny ponapwymiarowe 
i gopziny poraźnych zas ęps w 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z za-
strzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa od-
bywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę 
godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru za-
jęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźne-
go zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy, obowiąz-
kowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraź-
nego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną na-
uczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego 
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez mie-
sięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mo-
wa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy, 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, 
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługują za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami w organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-

la lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czte-
rodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo 
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, 
za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygo-
dniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin 
przydzielonych w planie organizacyjnym. 

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny zajęć doraźnych zastępstw przysługuje za fak-
tycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu. 

7. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 7, 
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, 
a ponadto za godziny niezrealizowane z przyczyn le-
żących po stronie pracodawcy np. zawieszenie za-
jęć, wyjazdu dzieci na wycieczki i imprezy, rekolek-
cje, udział w konferencjach metodycznych, Dzień 
Edukacji Narodowej. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-16/115/06 z dnia 28 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 4, ust. 5, ust. 6, 
ust. 7). 

VII. Nagropy ze specjalnego funpuszu nagróp 

§ 8 

1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się 
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowa-
nego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń. 
1) Fundusz nagród w wysokości 80% przekazywany 

jest bezpośrednio do budżetów przedszkoli, szkół 
i placówek z przeznaczeniem na Nagrody Dyrekto-
ra. 

2) Fundusz nagród w wysokości 20% przeznacza się 
na nagrody organu prowadzącego. 

2. Nagrody, o których mowa w § 8, są przyznawane 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych 
przypadkach nagroda może być przyznana w innym 
terminie. 

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły lub przedszkola 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w tajnym 
głosowaniu ze środków określonych w § 8 ust. 1 
pkt 1, a w przypadku nagród organu prowadzącego 
Wójt Gminy Malczyce ze środków określonych 
w § 8 ust. 1 pkt 2. 

4. Nagroda, o której mowa w § 8, może być przyznana 
nauczycielowi (dyrektorowi), który posiada co naj-
mniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia 
odpowiednio trzy z następujących kryteriów: 
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 

w sprawdzianach i egzaminach uczniów przepro-
wadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyj-
ne, 

2) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy 
z uczniami zdolnymi lub z uczniami mającymi trud-
ności w nauce, 

3) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości 
środowiskowe, 
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  4) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą 
w klasie przez organizowanie wycieczek, udział 
uczniów w spektaklach teatralnych, wystawach 
i spotkaniach, 

  5) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne i wypoczynkowe, 

  6) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zi-
mowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

  7) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 
z uczniami, 

  8) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym 
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej po-
chodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

  9) organizuje współpracę szkoły z jednostkami sys-
temu ochrony zdrowia, policją, organizacjami 
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie 
zapobiegania i usuwania przejawów patologii 
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci 
i młodzieży, 

10) bierze udział w zorganizowanych formach do-
skonalenia zawodowego. 

  5. Nauczycielowi, który przepracował w szkole jeden 
rok za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji in-
nych zadań statutowych szkoły może być przyznana 
nagroda dyrektora szkoły. 

  6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy 
Malczyce występuje: 
1) dyrektor szkoły lub przedszkola – dla nauczycieli 

szkół i przedszkoli, 
2) dyrektor Oamorządowej Administracji Placówek 

Oświatowych w Malczycach – dla dyrektora 
szkoły lub przedszkola. 

  7. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać 
następujące dane kandydata do nagrody: 
1) imię i nazwisko, 
2) datę urodzenia, 
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu za-

wodowego, 
4) staż pracy pedagogicznej, 
5) nazwę szkoły, 
6) zajmowane stanowisko, 
7) otrzymane dotychczas nagrody, 
8) ocenę pracy pedagogicznej, 
9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić in-

formacje o dorobku zawodowym i osiągnię-
ciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostat-
niej nagrody. 

  8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda 
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w 
jego teczce akt osobowych.  

  9. Wysokość nagrody dyrektora wynosi do 70% śred-
niego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 

10. Wysokość nagrody  organu prowadzącego wynosi 
do 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty. 

VIII. Dopa ek mieszkaniowy 

§ 9 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin w Publicznym Przedszkolu w Malczy-
cach, Ozkole Podstawowej w Malczycach, Gimnazjum 

w Malczycach, w Ozkole Podstawowej w Dębicach, 
Ozkole Filialnej w Mazurowicach, w Ozkole Filialnej 
w Wilczkowie i posiadającemu kwalifikacje wymagane 
do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski 
dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego 
nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 6% 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 8% 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 10% 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 12%  

wynagrodzenia minimalnego w gospodarce uspo-
łecznionej. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających 
na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wy-
sokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie 
określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten 
dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. 
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrekto-
rowi – Wójt Gminy. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje na-
uczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-

siącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego 
przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-

grodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
3) odbywania służby wojskowej, przeszkolenia woj-

skowego, okresowej służby wojskowej; w przy-
padku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do 
służby zawarta była umowa o pracę na czas 
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do 
końca okresu, na który umowa była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego, 
5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. 

IX. Wynagropzenia za zajęcia popa kowe 

§ 10 

1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodat-
kowe: 
1) za analizę prac i zajęć uczniowskich z języka pol-

skiego począwszy od czwartej klasy szkoły pod-
stawowej w wysokości 2,6% zasadniczego wy-
nagrodzenia nauczyciela mianowanego 
o kwalifikacjach określonych w § 5 ust. 1, 

2) za sprawdzanie opieki nad dziećmi wyjeżdżający-
mi do innych miejscowości w ramach zielonych 
szkół – jak za 10 godzin ponadwymiarowych 
tygodniowo,  
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3) za wykonanie zadań służb BHP w wysokości od 
6% do 12% w zależności od liczby zatrudnionych 
pracowników w placówce. 

2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt 1 przy-
sługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia 
w obowiązkowym wymiarze. W razie realizacji tych 
zajęć w niepełnym wymiarze lub ponadobowiązkowy 
wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przy-
dzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wyna-
grodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym 
do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin 
z języka polskiego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
i 3, wypłaca się miesięcznie z góry. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-16/115/06 z dnia 28 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 10 ust. 3). 

X. Pos anowienia końcowe 

§ 11 

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymia-
rze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia 
przysługują w wysokości proporcjonalnej do wy-
miaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za 
wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje 
w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć. 

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagro-
dzenie wypłaca się według średniej urlopowej, 
ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, 
poz. 737 ze zmianami).  

 

3. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za 
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
a także za inne okresy, za które na podstawie od-
rębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. 

4. Otawkę za 1 dzień niewykonywania pracy z przy-
czyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc 
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone 
z góry przez 30. 

5. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, 
o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc licz-
bę dni niewykonywania pracy przez stawkę okre-
śloną w ust. 2. 

§ 12 

Traci  moc  uchwała nr XXIII/130/05  Rady  Gminy 
Malczyce z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie regu-
laminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków oraz innych składni-
ków wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym 
w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez gmi-
nę Malczyce.  

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Malczyce. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 RYSZARD PAWŁOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚUUSKI 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie  regulaminu  wynagrapzania  nauczycieli  oraz  szczegółowych 
warunków   przyznawania   nauczycielskiego   popa ku   mieszkaniowego 
nauczycielom za rupnionym w szkołach i placówkach oświa owych, pla k ó-
rych   organem   prowapzącym   jes    Gmina   Jorpanów   Śląski   oraz kry-
 eriów  i  rybu  przyznawania  nagróp  pla  nauczycieli  za  ich osiągnięcia 

pypak yczno-wychowawcze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) i art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118, 
poz. 1112 z późn. zm.) po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodo-
wymi, Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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REGUUAMIN 
wynagrapzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego popa ku mieszkaniowego 
w jepnos kach oświa owych prowapzonych przez Gminę Jorpanów Śląski w roku 2006 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa: 
1) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania: 

a) dodatku za wysługę lat, 
b) dodatku motywacyjnego, 
c) dodatku funkcyjnego, 
d) dodatku za warunki pracy. 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw; 

3) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 
oraz sposób podziału środków na nagrody pomię-
dzy organem prowadzącym a dyrektorem szkoły; 

4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego oraz szczegółowe zasady przyznawania i wy-
płacania tego dodatku. 

R o z d z i a ł  2 

Dopa ek za wysługę la  

§ 2 

Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalenda-

rzowego następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej 
stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło 
w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca; 

3) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 
dni, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-3/118/06 z dnia 27 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 pkt 1 i pkt 2). 

R o z d z i a ł  3 

Dopa ki mo ywacyjne 

§ 3 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest posiadanie co najmniej dobrej oceny 
pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

§ 4 

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przysługuje za: 
1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydak-

tycznych uczniów, a w szczególności: 
a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględ-

nieniem możliwości uczniów, potwierdzonych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, a także efek-
tami egzaminów i sprawdzianów, 

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach 
oraz w innych obszarach działań, związanych 
z realizowanym procesem dydaktycznym, 

2) uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy wy-
chowawczo-opiekuńczej, a w szczególności: 
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wycho-

wawczych uczniów poprzez kształtowanie po-
staw odpowiedzialności za własną edukację, 
planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą 
oraz właściwych postaw moralnych i społecz-
nych, 

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, pa-
tologiom i uzależnieniom, 

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów 
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich po-
trzeb, w szczególności w stałej współpracy 
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami 
świadczącymi pomoc socjalną, 

3) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją 
i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod 
nauczania i wychowania; 

4) zaangażowanie w realizację obowiązujących go 
czynności i zajęć, w tym w szczególności: 
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczysto-

ści szkolnych, 
b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których 

mowa w przepisach w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicz-
nych, 

c) opieka i koordynowanie prac samorządu 
uczniowskiego lub organizacji uczniowskich 
działających w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązko-
wych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
w tym uwzględniających potrzeby uczniów, 

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szcze-
gólnie uzdolnionego, 

5) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz dba-
łość o estetykę powierzonych pomieszczeń 
i sprawność pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych; 

6) systematyczne i prawidłowe prowadzenie doku-
mentacji szkolnej, w tym pedagogicznej; 

7) aktywny udział w realizowaniu innych zadań na 
rzecz edukacji. 

§ 5 

Dodatek motywacyjny dla dyrektora przysługuje za: 
1) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi 

szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu 

o posiadane środki finansowe, 
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbo-

gacenia majątku szkolnego, 
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz 

właściwe ich wykorzystanie na cele szkoły, 
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d) podejmowanie działań zapewniających utrzyma-
nie powierzonego mienia w stanie gwarantują-
cym optymalne warunki do realizacji zadań dy-
daktyczno-wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjną w realizacji zadań szkoły: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń, 
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli 

do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, 

c) polityka kadrowa, 
d) organizowanie wewnętrznego doskonalenia na-

uczycieli, 
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczy-

cieli, 
f) podejmowanie działań mających na celu promo-

wanie szkoły; 
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej wychowaw-

czej szkoły: 
a) osiągnięcia uczniów: naukowe, sportowe, arty-

styczne w skali regionu, województwa, kraju, 
b) poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzenie 

programów autorskich, innowacji pedagogicz-
nych oraz innych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez 
rozwiązywanie konkretnych problemów wycho-
wawczych, podejmowanie efektywnych działań 
profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom 
społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi 
samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział 
w imprezach, konkursach i przeglądach organi-
zowanych przy współpracy z instytucjami spo-
łeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z radą szkoły i samo-
rządem uczniowskim. 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny: 
1) dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% 

jego wynagrodzenia zasadniczego, 
2) dla dyrektora nie może być wyższy niż 50% je-

go wynagrodzenia zasadniczego. 
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-

ślony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż je-
den rok szkolny. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, ustala dyrektor, 
a w stosunku do dyrektora Wójt. 

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie 
przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia 
oraz zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden 
miesiąc. 

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-
lowi stażyście w pierwszym roku pracy pedago-
gicznej. 

R o z d z i a ł  4 

Dopa ki funkcyjne 

§ 7 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości uzależnionej od ilości oddziałów.  

Lp. Otanowisko 
miesięcznie 
w złotych 

Ozkoły podstawowe i gimnazjum  
1) dyrektor  szkoły  liczącej  do 
    4 oddziałów 

od 350–900 

2) dyrektor szkoły liczącej od 5–10  
    oddziałów 

od 900–1100 

3) dyrektor  szkoły  liczącej  od 
    11–15 oddziałów 

od 1100–1500 

1 

4) dyrektor  szkoły  liczącej  16  
    i więcej oddziałów 

do 1800 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 
Wójt na czas określony. Dodatek funkcyjny w wy-
sokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje 
wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca ka-
lendarzowego następującego po trzech miesiącach 
zastępstwa. 

3. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powie-
rzono stanowisko kierownicze przyznaje dyrektor 
szkoły w wysokości: 
1) dla wicedyrektora do 30% dodatku funkcyjnego 

dyrektora, 
2) dla innych stanowisk kierowniczych w szkole do 

20% dodatku funkcyjnego dyrektora. 

§ 8 

1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna 
stażu przysługuje w okresie pełnienia opieki doda-
tek funkcyjny w wysokości 30–200 zł za każdego 
nauczyciela stażystę. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 
w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez na-
uczyciela, nad którym pełniono opiekę. Prawo do 
dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia 
kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego 
opiece. 

3. Dodatek funkcyjny nauczycielowi z tytułu powie-
rzenia mu funkcji opiekuna stażu przyznaje dyrektor 
szkoły. 

§ 9 

1. Nauczycielowi bez względu na stopień awansu 
zawodowego przysługuje dodatek funkcyjny z tytu-
łu powierzenia mu wychowawstwa klasy, grupy w 
przedszkolu w wysokości 30–200 zł. 

2. Dodatek za sprawowanie funkcji wychowawcy 
klasy przysługuje za: 
1) planowanie i organizowanie różnych form życia 

zespołowego integrującego zespół uczniów, 
2) systematyczną realizację programu wycho-

wawczego klasy, szkoły, 
3) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, 

współpracę, wspieranie ich w wychowywaniu 
dzieci i włączanie w życie klasy, szkoły, 

4) pomaganie uczniom, którym pomoc ze strony 
szkoły jest potrzebna z różnych powodów. 

3. Dodatek funkcyjny nauczycielowi z tytułu powie-
rzenia mu wychowawstwa klasy przyznaje dyrektor 
szkoły. 

§ 10 

1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze, wychowawstwo lub funkcję opiekuna 
stażu na czas określony, traci prawo do dodatku 
funkcyjnego z upływem tego czasu, a w razie 
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wcześniejszego odwołania – z końcem tego miesią-
ca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za któ-
re nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z 
innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

R o z d z i a ł  5 

Dopa ki za warunki pracy 

§ 11 

1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą 
upośledzoną w stopniu głębokim przysługuje doda-
tek za  pracę  w warunkach  trudnych  w  wysoko-
ści 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadni-
czego. 

2. Dodatek przysługuje za godziny efektywnie prze-
pracowane. 

§ 12 

Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje z dniem 
podjęcia pracy w takich warunkach, a ustaje z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie pracy 
w tych warunkach. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/118/06 z dnia 
27 lutego 2006 r. stwierdzono nieważność § 12). 

§ 13 

Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala 
i przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt. 

R o z d z i a ł  6 

Wynagropzenie za gopziny  ponapwymiarowe 
i gopziny poraźnych zas ęps w pla nauczycieli 

§ 14 

1. Dla celów obliczenia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe ustala się: 
1) bazowy wymiar godzin, za który przyjmuje się 

tygodniowy wymiar godzin zajęć w rozumieniu 
art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela lub w przypadku łączenia 
różnych wymiarów pensum, według pensum 
ustalonego proporcjonalnie w odniesieniu do 
łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych; 

2) dzienną normę godzin nauczyciela, dzieląc jego 
bazowy wymiar godzin przez liczbę dni w tygo-
dniu, w którym ustalono dla niego zajęcia 
w rozkładzie zajęć placówki; 

3) normatywną liczbę godzin nauczyciela w okresie  
rozliczeniowym, mnożąc dzienną normę godzin 
nauczyciela przez liczbę dni tego okresu, 
w którym nauczycielowi ustalono zajęcia w roz-
kładzie zajęć placówki pomniejszoną o dni 
usprawiedliwionej nieobecności oraz dni usta-
wowo wolne od pracy i dni wolne od nauki 
w szkole. 

2. W przypadku konieczności łączenia przez nauczy-
ciela różnych wymiarów pensum w ramach jednego 
etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odnie-
sieniu do łącznej liczby realizowanych przez na-
uczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane 
powyżej tak realizowanego pensum stanowią, 
zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy – Karta Nauczycie-
la, godziny ponadwymiarowe. 

3. Wynagrodzenie za 1 godzinę ponadwymiarową 
ustala się tak,  jak w wypadku stawki wynagrodze-
nia  zasadniczego za jedną godzinę  przeliczeniową 
dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 
ust. 4a Karty Nauczyciela. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za 
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, 
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.  

5. Liczbę godzin ponadwymiarowych w miesięcznym 
okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od 
liczby faktycznie  przepracowanych w tym okresie  
godzin normatywną liczbę godzin za ten okres, przy 
czym przyjmuje się, że liczba godzin ponadwymia-
rowych jest równa 0, jeśli tak obliczona wartość 
jest ujemna. Tak wyliczone ilości godzin nie podle-
gają zaokrągleniu.  

6. Za faktycznie przepracowane  uznaje się także go-
dziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizo-
wać ze względu na wykonywanie innych prac zle-
conych mu przez pracodawcę. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
sługuje również w następujących przypadkach: 
– zawieszenia zajęć przez dyrektora, 
– podczas realizacji przez nauczyciela doskonale-

nia i dokształcania, jeżeli nauczyciel został skie-
rowany przez dyrektora szkoły, 

– w czasie wycieczki i zielonej szkoły, 
– w czasie rekolekcji. 

8. Reżeli nauczyciel realizował zajęcia w dniu wolnym 
od pracy w trakcie wycieczki lub zielonej szkoły, za 
każdy dzień opieki nad dziećmi przypadający w dniu 
wolnym od pracy przysługuje nauczycielowi dzień 
wolny. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-3/118/06 z dnia 27 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 14 ust. 6, ust. 7 i ust. 8). 

R o z d z i a ł  7 

Nagropy 

§ 15 

1. W budżecie gminy w dziale oświata tworzy się  
specjalny fundusz nagród w wysokości 1% plano-
wanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Fun-
dusz może być powiększony o dodatkowe środki 
w miarę ich posiadania. 

2. Ustala się podział specjalnego funduszu nagród: 
a) nagrody dyrektora szkoły – 80% środków finan-

sowych, 
b) nagrody Wójta Gminy – 20% środków finansowych. 

3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który 
przepracował w danej szkole co najmniej rok oraz: 
1) posiada wyróżniającą ocenę pracy z ostatnich 

5 lat, 
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2) otrzymywał dodatek motywacyjny przez okres 
co najmniej 3 miesięcy, 

3) legitymuje się osiągnięciami na szczeblu mię-
dzygminnym.  

4. Nagrody Wójta Gminy przyznaje Wójt Gminy. 
5. Fakt przyznania  nagrody potwierdza się dyplomem, 

a jego kopię umieszcza  w teczce akt osobowych 
nauczyciela. 

6. Nagrody mogą być przyznawane z okazji zakończe-
nia roku szkolnego, z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej lub w miesiącu grudniu. 

R o z d z i a ł  8 

Dopa ki mieszkaniowe 

§ 16 

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego 
nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 6% minimalnego 

wynagrodzenia; 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 8% minimalnego 

wynagrodzenia; 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 10% minimalnego 

wynagrodzenia; 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 12% 

minimalnego wynagrodzenia; 
o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2005 r. (Dz. U. Nr 201, 
poz. 2062). 

§ 17 

1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do 
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkują-
cych: 
1) małżonka nauczyciela; 
2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie 
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjal-
nej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 25 roku życia; 

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
źródła dochodów; 

5) rodziców nauczyciela, pozostających na jego 
wyłącznym utrzymaniu. 

2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, 
o których mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujący 
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący 
dodatek – organ prowadzący szkołę. W przypadku 
niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu pro-
wadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodzi-
ny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świad-
czenie podlega zwrotowi. 

§ 18 

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wy-
sokości określonej w § 16. Nauczyciel dostarcza wte-

dy pracodawcy zaświadczenie o pobieraniu bądź nie-
pobieraniu dodatku mieszkaniowego przez współmał-
żonka. 

§ 19 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o których mowa w § 18, na ich wspólny wniosek. 
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrekto-
rowi Wójt Gminy Rordanów Śląski. 

§ 20 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania 

przez niego lokalu mieszkalnego; 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie  wykonywania pracy,  a także  w okre-
sach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie; 
2) pobierania zasiłku chorobowego; 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta była zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 

przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 
wskazanego przez niego pracodawcę. 

R o z d z i a ł  9 

Przepisy końcowe 

§ 21 

Traci  moc  uchwała  nr XX/109/2005 Rady Gminy 
Rordanów Śląski z dnia 9 września 2005 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegó-
łowych warunków przyznawania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego nauczycielom  zatrudnionym 
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Rordanów Śląski 
oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla na-
uczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze. 

§ 22 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ror-
danów Śląski. 

§ 23 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r.  
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 13 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie gminy Miępzylesie na 2006 rok oraz prawipłowości załączonej 
                     po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz.2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem nr 
10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczących i 
członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samo-
rządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa 
Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Międzylesie na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

 
 

Uzasapnienie 
 

I. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXXIII/222/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku  
w sprawie budżetu Gminy Miedzylesie na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 28 grudnia 2005 roku. 

Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy  na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości     13..864.131zł 
b) wydatki  w wysokości  15.821.477 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości    1.957.346 zł 
d) przychody budżetu (kredyty , pożyczki) w wysokości     2.219.846 zł 
e) rozchody  budżetu  (spłata  pożyczek) w wysokości    262.500 zł 

2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2011. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług gminy Międzylesie z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (poży-

czek) na koniec 2005 roku wyniesie 262.500 zł, co stanowi 2,02% dochodów roku bu-
dżetowego. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 262.500 zł 
oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyty, pożyczki) w wysokości 2.219.846 zł  
spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie  2.219.846 zł, co stanowić bę-
dzie 16,01% prognozowanych  dochodów gminy na 2006 rok. 
W latach 2006–2011 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata za-
ciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 
15%, o którym mowa w art. 169 ust.1 ustawy.  

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.  

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia  jej doręczenia. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 13 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie gminy Świebopzice  na 2006  rok oraz prawipłowości załączonej 
                    po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art.172 ust.1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu  postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Świebodzice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

Uzasapnienie 

I. Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLIX/373/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 27 grudnia 2005 roku. 
Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy  na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości      39.394.876 zł 
b) wydatki  w wysokości  43.519.835 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości    4.124.959 zł 
d) przychody budżetu  w wysokości                      7.508.595 zł 

w tym: 
– pożyczka z BGK na prefinasnsowanie                  3.588.159 zł 
– pożyczka z NFOŚiGW                420.800 zł 
– środki z emisji obligacji                                        3.500.000 zł 

e) rozchody  budżetu  (spłata kredytów, pożyczek)  
w wysokości   3.384.000 zł 

2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2012. 
II. Okład Orzekający stwierdza, że: 

1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168  
ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. 

2) dług gminy Świebodzice z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań na ko-
niec 2005 roku wyniesie 14.094.600 zł, co stanowi 37,21% planowanych dochodów 
roku 2005. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 3.384.000 zł 
oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 7.508.595 zł (z wyłączeniem po-
życzki na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR w kwocie 
3.588.159 zł) spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 14.631.400 zł, 
co stanowić będzie 37,14% dochodów gminy na 2006 rok. 
W latach 2006–2012 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata za-
ciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 
15%, o którym mowa w art. 169 ust.1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.   

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od  jej doręczenia. 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 16 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie gminy Jaworzyna Śląska na 2006 rok oraz prawipłowości 
              załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz.2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem nr 
10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczących i 
członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samo-
rządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa 
Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Raworzyna Śląska na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego 
budżetu prognozy kwoty długu gminy. 

 
 

Uzasapnienie 
 

I. Uchwała Rady Miejskiej w  Raworzynie Śląskiej nr XLIX/71/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku w spra-
wie budżetu gminy na  2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół 
w Wałbrzychu 27 grudnia 2005 roku. 

Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy  na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości      15.519.126 zł 
b) wydatki  w wysokości  17.311.482 zł 
c) deficyt budżetowy  w wysokości    1.792.356 zł 
d) przychody budżetu  ( obligacje samorządowe) w wysokości   1.792.356 zł 

2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2018. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, 
2) dług gminy Raworzyna Śląska z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowa-

nych przez gminę  w wysokości 1.792.356 zł spowoduje, że na koniec 2006 roku dług 
gminy wyniesie 11,55% planowanych  dochodów roku budżetowego. 
W latach 2006–2018 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również łączna 
kwota przypadająca do spłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych 
przez gminę wraz z należnymi odsetkami oraz spłata wynikająca z udzielonego przez gmi-
nę poręczenia nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa  
w art. 169 ust. 1 ustawy.  

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.   

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia  jej doręczenia. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4755  – Poz. 825 

825 

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 17 stycznia 2006 r. 
w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Gminy Dobromierz na 2006  rok oraz prawipłowości załączonej 
                     po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz.2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem nr 
10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczących i 
członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samo-
rządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa 
Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gmi-
ny Dobromierz na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Gminy Dobromierz nr XLIII/250/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu 
gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzy-
chu 4 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy  na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości     14.071.065 zł 
b) wydatki w wysokości  14.376.087 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości       305.022 zł 
d) przychody budżetu (kredyty, pożyczki) w wysokości           531.262 zł 
e) rozchody budżetu (spłata, kredytów, pożyczek)  

w wysokości                               226.240 zł 
2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2010. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu są zgodne z art. 168 ust. 2  

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
2) dług Gminy Dobromierz z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kredy-

tów, pożyczek ) na koniec 2005 roku wyniesie  589.367 zł, co stanowi 6,35% docho-
dów roku budżetowego.  Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 
226.240 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyty, pożyczki) w wysokości 
531.262 zł  spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 894.389 zł, co sta-
nowić będzie 6,36% prognozowanych  dochodów gminy na 2006 rok. 
W latach 2006–2010 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata za-
ciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 
15%, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy.  

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę  Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia  jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 18 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Gminy Czarny Aór na 2006  rok oraz prawipłowości załączonej 
                       po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gmi-
ny Czarny Bór na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

 
 

Uzasapnienie 
 

I. Uchwała Rady Gminy w Czarnym Borze nr XLII/157/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 4 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości      10.530.000 zł 
b) wydatki  w wysokości  11.080.000 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości       550.000 zł 
d) przychody budżetu (kredyty, pożyczki) w wysokości           700.000 zł 
e) rozchody  budżetu (spłata pożyczki) w  wysokości         150.000 zł 

2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2010. 

II. Okład Orzekający  stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
2) dług gminy Czarny Bór z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (poży-

czek) na koniec  2005 roku wyniesie 413.882 zł, co stanowi 4,11% dochodów roku bu-
dżetowego.  Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 150.000 zł 
oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyty, pożyczki) w wysokości 700.000 zł spo-
woduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 963.882 zł, co stanowić będzie 
9,15% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 
W latach 2006–2010 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata za-
ciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 
15%, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy.  

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.  

Na niniejszą  uchwałę  Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia  jej doręczenia 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 18 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Wałbrzyskiego Związku Wopociągów i Kanalizacji  na 2006 rok 
   oraz prawipłowości załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Wał-
brzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2006 rok oraz prawidłowo-
ści załączonej do tego budżetu prognozy  kwoty długu. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji nr 1/XVII/2005  

z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów  
i Kanalizacji na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 30 grudnia 2005 roku. 
Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie związku   na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości      96.432.977 zł 
b) wydatki  w wysokości 178.195.702 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości  81.762.725 zł 
d) przychody budżetu (kredyty, pożyczki)  w wysokości      85.066.753 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek)  

w wysokości    3.304.028 zł 
2) prognoza długu związku  obejmuje lata 2006–2023. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z tytułu zaciągniętych w po-

przednich latach zobowiązań na koniec 2005 roku wyniesie 10.240.704 zł. Opłata tego 
zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 3.304.028 zł oraz zaciągnięcie no-
wych zobowiązań (kredyty, pożyczki) w wysokości 85.066.753 zł spowoduje, że na 
koniec 2006 roku dług związku – pomniejszony o przychody podlegające wyłączeniu 
stosownie do art.170 ust.3  ustawy o finansach publicznych – wyniesie 6.936.676 zł, 
co stanowić będzie 7,19%  prognozowanych dochodów związku  na 2006 rok. 
W latach 2006–2023 dług związku nie przekroczy granicy 60%, o której mowa  
w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Rów-
nież spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczegól-
nych latach progu 15%, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opu-
blikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.  

Na niniejszą uchwałę  Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od  jej doręczenia 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4758  – Poz. 828 

828 

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawipłowości załączonej po bupje u gminy Mieroszów  
                        na 2006 rok prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) 
oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem nr 10/2005 
z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków 
Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu tery-
torialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnoślą-
skiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanowił: 

wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Mieroszów na 2006 
rok prognozy  kwoty długu gminy. 

 
 

Uzasapnienie 
 

I. Uchwała Rady Miejskiej Mieroszowa nr L/256/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu 
Gminy Mieroszów na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Ze-
spół w Wałbrzychu 5 stycznia  2006 roku. 

Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy  na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości 15.893.122 zł 
b) wydatki  w wysokości              15.636.996 zł 
c) nadwyżkę budżetu w wysokości       256.126 zł 
d) przychody budżetu (planowany do zaciągnięcia kredyt)          1.361.246 zł 
d) rozchody  budżetu (spłata  kredytów i pożyczek)    1.617.372 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje  lata 2006–2015. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych 
w latach poprzednich kredytów i pożyczek na koniec 2005 roku wyniesie 4.962.691 zł, co 
stanowi 31,94 % dochodów roku 2005. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku 
w wysokości 1.617.372 zł oraz zaciągnięcie kredytu  w wysokości 1.361.246 zł spowodu-
je, że na koniec 2006 roku  dług gminy wyniesie 4.706.565 zł, co stanowić będzie 29,61% 
prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2015 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę  Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Gminy Polanica Zprój na 2006 rok oraz prawipłowości 
              załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w związku z art.172 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) 
oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem nr 10/2005 
z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków 
Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu tery-
torialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnoślą-
skiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Polanica Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budże-
tu prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr XXXIX/277/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocła-
wiu – Zespół w Wałbrzychu 9 stycznia 2006 roku. 
Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy  na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości      15.319.907 zł 
b) wydatki  w wysokości 16.474.510 zł 
c) deficyt budżetu  w wysokości    1.154.603 zł 
d) przychody budżetu  (obligacje komunalne)  

w wysokości                             2.200.000 zł 
e) rozchody  budżetu  (spłata kredytów, pożyczek)  

w wysokości                           1.045.397 zł 
2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2015. 

II. Okład Orzekający  stwierdza, że: 
1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług Gminy Polanica Zdrój z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kre-

dytów, pożyczek, sprzedaży wyemitowanych  papierów wartościowych) na koniec 2005 
roku wyniesie  4.307.176 zł, co stanowi 24,32% dochodów roku budżetowego.  Opłata 
tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 1.045.397 zł oraz zaciągnięcie 
nowych zobowiązań (emisja papierów wartościowych) w wysokości 2.200.000 zł spo-
woduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie  5.461.779 zł, co stanowić będzie 
35.65% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 
W latach 2006–2015 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata za-
ciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 
15%, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy.  

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowa-
niu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.   

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawipłowości załączonej po bupje u Gminy Szczawno 
                  Zprój  na 2006 rok prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)  
oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem nr 10/2005 
z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków 
Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu tery-
torialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnoślą-
skiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  
postanowił: 

wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Ozczawno Zdrój na 
2006 rok prognozy kwoty długu gminy. 

 
 

Uzasapnienie 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Ozczawnie Zdroju nr XLIII/34/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu gminy na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocła-
wiu – Zespół w Wałbrzychu 5 stycznia  2006 roku. 

Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy  na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości  15.977.745 zł 
b) wydatki  w wysokości 15.352.745 zł 
c) nadwyżkę budżetu, którą  przeznaczono  

na spłatę  rat kredytu w wysokości         625.000 zł 
2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2010. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętego 
kredytu na koniec 2005 roku  wyniesie 4.175.000 zł, co stanowi 35,96% dochodów roku 
2005. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 625.000 zł spowodu-
je, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 3.550.000 zł, co stanowić będzie 22,22% 
prognozowanych  dochodów gminy na 2006 rok. 
W latach 2006–2010 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowa-
niu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.  

Na niniejszą uchwałę  Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Gminy Szczy na na 2006  rok oraz prawipłowości załączonej 
                    po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 
2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Ozczytna na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy  kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Ozczytnej nr XXXI/264/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w spra-

wie budżetu gminy Ozczytna na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu 5 stycznia  2006 roku. 

Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości     13.782.923  zł 
b) wydatki  w wysokości  14.374.863  zł 
c) deficyt budżetu w wysokości       591.940  zł 
d) przychody budżetu (kredyty , pożyczki)  

w wysokości                                            1.500.000  zł 
e) rozchody  budżetu  (spłata kredytów, pożyczek)  

w wysokości                   908.060  zł 
2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2011. 

II. Okład Orzekający  stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
2) dług gminy Ozczytna z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kredytów, 

pożyczek) na koniec 2005 roku wyniesie  3.380.500 zł, co stanowi 23,7% dochodów 
roku budżetowego. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 
908.600 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyty, pożyczki) w wysokości 
1.500.000 zł spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 3.972.440 zł, co 
stanowić będzie 28,8% prognozowanych  dochodów gminy na 2006 rok. 
W latach 2006–2011 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata za-
ciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 
15%, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy.  

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.  

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do  Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia  jej doręczenia. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4762  – Poz. 832 

832 

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawipłowości załączonej po bupje u gminy Żarów  
na 2006 rok prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)  
oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem nr 10/2005 
z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków 
Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu tery-
torialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnoślą-
skiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  
postanowił: 

wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu Gminy Żarów na 2006 rok 
prognozy  kwoty długu gminy. 

 
 

Uzasapnienie 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVI/280/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w spra-

wie budżetu Gminy Żarów na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 6 stycznia  2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy  na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości  32.429.054 zł 
b) wydatki  w wysokości 30.805.722 zł 
c) nadwyżkę budżetu (przeznaczoną na spłatę  

rat kredytów i pożyczek)              1.623.332 zł 
2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2018. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych 
zobowiązań na koniec 2005 roku  wyniesie 8.951.265 zł, co stanowi 29,73% dochodów 
roku 2005. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 1.623.332 zł 
spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 7.327.933 zł, co stanowić będzie 
22,60% prognozowanych  dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2018 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz spłata kwot wynikających z udzielo-
nych przez gminę poręczeń  nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym 
mowa w art. 169 ust. 1 ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.  

Na niniejszą  uchwałę  Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1  ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Gminy Uewin Kłopzki na 2006  rok oraz prawipłowości 
             załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem nr 
10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczących i 
członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samo-
rządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa 
Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gmi-
ny Lewin Kłodzki na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budże-
tu prognozy kwoty długu gminy. 

 
 

Uzasapnienie 
 

I. Uchwała Rady Gminy Lewin Kłodzki nr 266/XLV/05 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 30 grudnia 2005 roku. 

Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości        9.176.200 zł 
b) wydatki  w wysokości     9.615.800 zł 
c) deficyt budżetu  w wysokości        439.600 zł 
d) przychody budżetu (kredyty, pożyczki) w wysokości         482.000 zł 
 e) rozchody budżetu (spłata, kredytów, pożyczek) w wysokości         42.400 zł 

2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2011. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu są zgodne z art. 168 ust. 2  

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
2) dług Gminy Lewin Kłodzki z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kre-

dytów, pożyczek) na koniec 2005 roku wyniesie 106.400 zł, co stanowi 1,21% docho-
dów roku budżetowego.  Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 
42.400 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyty, pożyczki) w wysokości  
482.000 zł spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 546.000 zł, co sta-
nowić będzie 5,95% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2011 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy.  

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.  

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia  jej doręczenia 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Gminy Wałbrzych  na 2006  rok oraz prawipłowości załączonej 
                     po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Wałbrzych na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLVIII/349/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w spra-

wie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 5 stycznia  2006 roku. 
Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy  na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości   263.196.213 zł 
b) wydatki  w wysokości               278.918.931 zł 
c) deficyt budżetu  w wysokości    15.722.718 zł 
d) przychody budżetu (kredyty)  w wysokości       32.496.498 zł  
e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek,  

wykup obligacji komunalnych) w  wysokości    16.773.780 zł 
2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2016. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 
2) dług Gminy Wałbrzych na koniec 2005 r. z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zo-

bowiązań – pomniejszony stosownie do art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  
o pożyczkę zaciągniętą na prefinansowanie projektów realizowanych ze środków fundu-
szy strukturalnych i Funduszu Opójności Unii Europejskiej – wyniesie 118.107.325 zł,. co 
stanowi 49,56% dochodów roku 2005. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 ro-
ku w wysokości 16.773.780 zł, w tym spłata  pożyczki podlegająca wyłączeniu z długu 
oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 32.496.498 zł spowoduje, że na ko-
niec 2006 roku dług gminy wyniesie 137.110.043 zł, co stanowić będzie 52,09% pro-
gnozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2016 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami z uwzględnieniem potencjalnych spłat kwot wynika-
jących z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczy w poszczególnych latach progu 
15%, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.  

Na niniejszą uchwałę  Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od  jej doręczenia. 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 24 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Gminy S are Aogaczowice na 2006 rok oraz prawipłowości 
             załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem nr 
10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczących i 
członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samo-
rządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa 
Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gmi-
ny Otare Bogaczowice  na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego 
budżetu prognozy  kwoty długu gminy. 

 
 

Uzasapnienie 
 
I. Uchwała Rady Gminy Otare Bogaczowice nr XXVI/150/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu gminy na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 6 stycznia  2006 roku. 
Z przedmiotowej  uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy  na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości      7.035.894 zł 
b) wydatki  w wysokości   7.199.908 zł 
c) deficyt budżetu  w wysokości     164.014  zł 
d) przychody budżetu (kredyty, wolne środki) w wysokości    405.218  zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów) w  wysokości     241.204  zł 

2) prognoza długu gminy  obejmuje lata 2006–2012. 
II. Okład Orzekający stwierdza, że: 

1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 168  
ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 

2) dług gminy Otare Bogaczowice z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań 
(kredytów) na koniec 2005 roku wyniesie  863.843 zł, co stanowi 10,76% dochodów 
roku budżetowego. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 
241.204 zł oraz zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu  budżetu gminy w wyso-
kości 164.014 zł spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 786.653 zł, 
co stanowić będzie 11,18% prognozowanych  dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2012 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy.  

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.  

Na niniejszą uchwałę  Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 24 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Gminy Świpnica na 2006 rok oraz prawipłowości załączonej 
                      po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gmi-
ny Świdnica na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy  

Uzasapnienie 
 

I. Uchwała Rady Gminy Świdnica nr XLVII/493/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 6 stycznia 2006 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że:  
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości  30.575.406 zł 
b) wydatki w wysokości   35.475.037 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości  4.899.631 zł 
d) przychody budżetu (kredyty, pożyczki,  

obligacje komunalne) w wysokości  10.632.631 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów. pożyczek,  

wykup obligacji komunalnych) w wysokości  5.733.000 zł 
2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2013. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 1,2,3 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług gminy Świdnica na koniec 2005 r. z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zo-

bowiązań (kredyty, pożyczki, obligacje komunalne) – pomniejszony stosownie do art. 170 
ust.3 ustawy o finansach publicznych o pożyczkę zaciągniętą na prefinansowanie projek-
tów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Opójności Unii Euro-
pejskiej – wyniesie 8.293.517 zł, co stanowi 27,79% dochodów roku 2005. Opłata tego 
zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 5.733.000 zł, w tym spłata pożyczki 
podlegająca wyłączeniu z długu oraz zaciągniecie nowych zobowiązań w wysokości 
10.632.631 zł spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 16.078.148 zł, 
co stanowić będzie 52,58% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2013 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170  
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art 172 ust2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4767  – Poz. 837 

837 

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 24 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawipłowości załączonej po bupje u Mias a Świpnica  
na 2006 rok prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu Nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu Miasta Świdnica na 
2006 rok prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLVI/460/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 

budżetu Miasta Świdnicy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 9 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości  135.902.766 zł 
b) wydatki w wysokości 132.187.266 zł 
c) nadwyżkę budżetu w wysokości  3.715.500 zł 
d) przychody budżetu (pożyczka, emisja obligacji) 8.024.000 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów  

i pożyczek, wykup obligacji) 
 11.739.500 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2015. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych 
w poprzednich latach zobowiązań na koniec 2005 roku wyniesie 42.986.358 zł, co stanowi 
39,50% dochodów roku 2005. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wyso-
kości 11.739.500 zł przy równoczesnym zaciągnięciu nowych zobowiązań na kwotę 
8.024.000 zł spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 39.270.858 zł,  
co stanowić będzie 28,90% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 
W latach 2006–2015 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust.1 ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust.2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 26 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Mias a Kłopzko na 2006 rok oraz prawipłowości załączonej po 
                         ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Mia-
sta Kłodzko na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej Kłodzko nr XLV/390/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 

budżetu Gminy na rok 2006 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 9 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości    51.430.471 zł 
b) wydatki w wysokości  53.834.645 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości  2.404.174 zł 
d) przychody budżetu (kredyty, pożyczki,  

nadwyżka z lat ubiegłych) 5.965.915 zł 
e) rozchody budżetu (spłata rat kredytów i pożyczek) 3.561.741 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2014. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168 ust. 

2 pkt 2,3 i 5 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług gminy miejskiej Kłodzko z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań 

wyniesie na koniec 2005 roku 16.478.998 zł, co stanowi 33,98% planowanych docho-
dów roku 2005. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 
3.561.741 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 5.965.915 zł spowodu-
je, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 18.167.257 zł, co stanowić będzie 
35,32% planowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2014 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust.1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust.2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 26 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego  
w bupjecie gminy Kupowa Zprój na 2006 rok oraz prawipłowości  

załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Kudowa Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budże-
tu prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju nr XLVI/274/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 9 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości   25.529.495 zł 
b) wydatki w wysokości-  26.192.495 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości-  663.000 zł 
d) przychody budżetu (kredyty i pożyczki) w wysokości   2.465.000 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek) w wysokości  1.802.000 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2010. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168 ust. 

2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług gminy Kudowa Zdrój z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań na ko-

niec 2005 roku wyniesie 5.323.000 zł, co stanowi 23,62% dochodów roku budżetowe-
go. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 1.802.000 zł oraz 
zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 2.465.000 zł (z wyłączeniem kredytu po-
mostowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 
1.985.952 zł) spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 4.000.048 zł, co 
stanowić będzie 15.67% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2010 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust.1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust.2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego  
w bupjecie gminy S ronie Śląskie na 2006 rok oraz prawipłowości  

załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Otronie Śląskie na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego bu-
dżetu prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Otroniu Śląskim nr XXXVI/322/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu gminy Otronie Śląskie na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 9 stycznia 2006 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości    15.280.808 zł 
b) wydatki w wysokości  15.443.328 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości  162.520 zł 
d) przychody budżetu (kredyty, pożyczki) w wysokości   890.000 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek) w wysokości -  727.480 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2010. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług gminy Otronie Śląskie z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kre-

dytów, pożyczek) na koniec 2005 roku wyniesie 2.853.202 zł, co stanowi 21,80% do-
chodów roku budżetowego. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wyso-
kości 727.480 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyty, pożyczki)  w wysokości 
890.000 zł spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 3.015.722 zł, co 
stanowić będzie 19,74% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2010 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust.1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u  zaplanowanego  
w bupjecie gminy Jeplina Zprój na 2006 rok oraz prawipłowości  

załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Redlina Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miasta w Redlinie Zdroju nr XXXV/185/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu Gminy Redlina Zdrój na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 6 stycznia 2006 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości    12.471.235 zł 
b) wydatki w wysokości  12.985.953 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości  514.718 zł 
d) przychody budżetu (kredyty i pożyczki) w wysokości    2.275.900 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów) w wysokości   1.761.182 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2016. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług gminy Redlina Zdrój z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań na ko-

niec 2005 roku wyniesie 2.221.301 zł, co stanowi 24,58% dochodów roku budżetowe-
go. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 1.761.182 zł oraz 
zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 2.275.900 zł (z wyłączeniem pożyczki na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 1.275.900 zł) 
spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 2.736.019 zł, co stanowić bę-
dzie 21.94% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2016 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust.1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust.2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawipłowości załączonej po bupje u gminy Rapków  
na 2006 rok prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Radków na 
2006 rok prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Radkowie nr XLVII/387/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w spra-

wie budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
– Zespół w Wałbrzychu 9 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości  21.101.798 zł 
b) wydatki w wysokości 20.069.131 zł 
c) nadwyżkę budżetu (przeznaczoną  

na spłatę rat kredytów i pożyczek) 1.032.667 zł 
d) przychody budżetu (kredyty i pożyczki) 2.800.000 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów i pożyczek) 3.832.667 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2021. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych 
zobowiązań na koniec 2005 roku wyniesie 8.223.935 zł, co stanowi 44,32% dochodów ro-
ku 2005. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 3.832.667 zł oraz 
zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 2.800.000 zł spowoduje, że na koniec  
2006 roku dług gminy wyniesie 7.191.268 zł, co stanowić będzie 34,08% prognozowanych 
dochodów gminy na 2006 rok. 
W latach 2006–2021 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz spłata kwot wynikających z udzielo-
nych przez gminę poręczeń nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym 
mowa w art. 169 ust. 1 ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4773  – Poz. 843 

843 

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego  
w bupjecie Mias a Nowa Rupa na 2006 rok oraz prawipłowości  

załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
Nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Mia-
sta Nowa Ruda  na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w spra-

wie budżetu miasta na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocła-
wiu – Zespół w Wałbrzychu 12 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości    50.295.991 zł 
b) wydatki w wysokości  57.273.865 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości  6.977.874 zł 
d) przychody budżetu (kredyty) w wysokości   8.388.514 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów) w wysokości   1.410.640 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2010. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu jest zgodne z art. 168 ust. 2 

pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług Miasta Nowa Ruda z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kredy-

tów) na koniec 2005 roku wyniesie 4.881.644 zł, co stanowi 14,23% dochodów roku 
budżetowego. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości  
1.410.640 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyty) w wysokości 8.388.514 zł 
spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 11.859.518 zł, co stanowić bę-
dzie 23,58% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2010 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust.1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4774  – Poz. 844 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 1 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie gminy S rzegom na 2006 rok oraz prawipłowości załączonej 
                      po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządze-
niem nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jedno-
stek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Otrzegom na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

 
 

Uzasapnienie 
 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Otrzegomiu nr 101/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie 

budżetu Gminy Otrzegom na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 6 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości   44.550.284 zł 
b) wydatki w wysokości  58.606.989 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości  14.056.705 zł 
d) przychody budżetu w wysokości    16.293.296 zł 

w tym:  
– kredyty i pożyczki   6.293.296 zł 
– wolne środki   5.200.000 zł 
– środki z emisji obligacji   4.800.000 zł 

e) rozchody budżetu (spłata kredytów  
i pożyczek, wykup obligacji)  2.236.591 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2008. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług gminy Otrzegom z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań na koniec 

2005 roku wyniesie 11.236.754 zł, co stanowi 25,18% planowanych dochodów roku 
2005. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 2.236.591 zł oraz 
zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 11.093.296 zł (z wyłączeniem pożyczki 
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 4.950.000 zł) spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wy-
niesie 15.143.459 zł, co stanowić będzie 33,99% dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2008 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust.1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4775  – Poz. 844 i 845 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od jej doręczenia 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 2 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego  
w bupjecie gminy Aoguszów Gorce na 2006 rok oraz prawipłowości  

załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Boguszów Gorce na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego 
budżetu prognozy kwoty długu gminy. 

 
 

Uzasapnienie 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Boguszowie Gorcach nr XXXVI/191/05 z dnia 30 grudnia  

2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 6 stycznia 2006 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości    33.897.739 zł 
b) wydatki w wysokości  34.647.739 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości  750.000 zł 
d) przychody budżetu (kredyt bankowy) w wysokości   750.000 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2007. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 
2) gmina Boguszów Gorce na koniec 2005 roku nie posiadała zobowiązań zaliczanych do 

państwowego długu publicznego. Zaciągnięcie w 2006 roku kredytu bankowego w wy-
sokości 750.000 zł spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy stanowić będzie 
2,21% planowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2007 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust.2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4776  – Poz. 845 i 846 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od jej doręczenia 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 2 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o prawipłowości załączonej po bupje u Gminy Kłopzko  
na 2006 rok prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu nr 4/2003 z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu Gminy Kłodzko na 2006 r. 
prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 295/IV/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwa-

lenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 9 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości 27.434.280 zł 
b) wydatki w wysokości  26.710.383 zł 
c) nadwyżkę budżetu w wysokości    723.897 zł 
d) przychody budżetu (planowany do zaciągnięcia kredyt)  1.419.253 zł 
d) rozchody budżetu (spłata kredytów i pożyczek)  2.143.150 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2015. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych 
w latach poprzednich kredytów i pożyczek na koniec 2005 roku wyniesie 11.288.500 zł,  
co stanowi 36,93% dochodów roku 2005. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 ro-
ku w wysokości 2.143.150 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.419.253 zł spowo-
duje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 10.564.603 zł, co stanowić będzie 
38,51% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2015 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również łączna kwota 
spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat wynika-
jących z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczy w poszczególnych latach progu 
15%, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4777  – Poz. 846 i 847 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 6 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego  
w bupjecie gminy Uąpek Zprój na 2006 rok oraz prawipłowości  

załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy. 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gmi-
ny Lądek Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

 

Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku  

w sprawie budżetu miasta i gminy Lądek Zdrój na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 9 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości  23.142.357 zł 
b) wydatki w wysokości 26.106.951 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości 2.964.594 zł 
d) przychody budżetu (kredyt bankowy) w wysokości   3.748.314 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów) w wysokości   783.720 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006- 2016. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 168  

ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług gminy Lądek Zdrój z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań na ko-

niec 2005 roku wyniesie 3.202.070 zł, co stanowi 21,27% dochodów roku budżetowe-
go. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 783.720 zł oraz  
zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 3.748.314 zł spowoduje, że na koniec  
2006 roku dług gminy wyniesie 6.166.664 zł, co stanowić będzie 26.65% prognozowa-
nych dochodów gminy na 2006 rok. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 51 –  4778  – Poz. 847 i 848 

W latach 2006–2016 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust.1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 7 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego  
w bupjecie Mias a Duszniki Zprój na 2006 rok oraz prawipłowości  

załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku, zmienionego zarządzeniem 
nr 10/2005 z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania przewodniczą-
cych i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o  możliwości sfinansowania deficytu budżetu Mia-
sta Duszniki Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego bu-
dżetu prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasapnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr XLII/212/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku 

w sprawie budżetu miasta na rok 2006 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 12 stycznia 2006 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości    12.011.846 zł 
b) wydatki w wysokości  12.853.046 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości  841.200 zł 
d) przychody budżetu (kredyty, pożyczki) w wysokości   1.532.095 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek) w wysokości   690.895 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2006–2011. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu są zgodne z art. 168 ust. 2  

pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych. 
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2) dług Miasta Duszniki Zdrój z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kre-
dytów, pożyczek) na koniec 2005 roku wyniesie 2.677.000 zł, co stanowi 22,05% do-
chodów roku budżetowego. Opłata tego zadłużenia zaplanowana w 2006 roku w wyso-
kości 690.895 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyty, pożyczki) w wysokości 
1.532.095 zł spowoduje, że na koniec 2006 roku dług gminy wyniesie 3.518.200 zł, co 
stanowić będzie 29,29% prognozowanych dochodów gminy na 2006 rok. 

W latach 2006–2011 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zacią-
gniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, 
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Okładu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO REGIONAUNEJ IZAY 
OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 9 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u bupje u na 2006 rok 
oraz prognozy ksz ał owania się pługu publicznego Mias a i Gminy Aieru ów 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania prze-
wodniczących i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczących 
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład 
Województwa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-

ły nr XLV/275/2006 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 stycznia 
2006 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2006; 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty 
długu publicznego Miasta i Gminy Bierutów. 

 
Uzasapnienie 

 
W wyniku analizy uchwały nr XLV/275/2006 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 stycznia 
2006 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2006 przedłożonej do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu w dniu 2 lutego 2006 r. Okład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe 15.749.276 zł 
2. wydatki budżetowe 17.719.224 zł 

w tym wydatki na obsługę długu 336.090 zł 
3. deficyt budżetu  (poz. 1 – poz. 2) 1.969.948 zł 
4. przychody ogółem   3.000.000 zł 
5. rozchody ogółem 1.030.052 zł 
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Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 1.969.948 zł. Zgodnie z postanowieniami  
§ 3 uchwały budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w plano-
wanych dochodach, stanowiących równowartość deficytu i rozchodów, będą przychody z tytu-
łu kredytu. Wymienione źródło pokrycia deficytu jest zgodne z art.168 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych. Z planowanych dochodów 2006 roku kwotę 336.090 zł przeznacza się na 
spłatę rat kredytów oraz pożyczek. 

Z załączonej do budżetu prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Bierutów wynika, że na koniec 
2006 roku dług będzie dotyczyć zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Przewidywana kwota 
długu na koniec 2006 roku wynosi 7.350.000 zł, co stanowi 46,7% planowanych w tym roku 
dochodów budżetu. Dług przewidywany zarówno na koniec 2006 roku, jak w kolejnych latach 
objętych prognozą długu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżeto-
wym, tj. granicy określonej w art.170 ustawy o finansach publicznych. 

Z prognozy długu wynika, że w 2006 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty 
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjal-
nych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odset-
kami, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych 
w stosunku do planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej gra-
nicy 15% (art.169 ust.1 ustawy o finansach publicznych). W 2006 roku wskaźnik ten przewi-
dywany jest na poziomie 8,7%, a w latach następnych 2007–2014 jest w granicach od 9,7% 
do 3,1%. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 9 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie Gminy Chojnów na 2006 rok oraz o prawipłowości załączonej 
                           po  ego bupje u prognozy kwo y pługu 

 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 
Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczącego i członków składów orzekających 
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, II Okład Orzekający 
postanowił: 

wydać opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie Gminy Chojnów na rok 2006 oraz o prawidłowości załą-
czonej do tego budżetu prognozy kwoty długu. 
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Uzasapnienie 
 

I. Uchwała nr XLIV/261/2006 Rady Gminy Chojnów z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie 
budżetu Gminy Chojnów na rok 2006, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 31 stycznia 2006 roku. 
1. Z przedmiotowej uchwały wynika, że Rada Gminy Chojnów na 2006 rok, uchwaliła: 

– dochody w wysokości 17.657.463 zł 
– wydatki w wysokości 18.055.528 zł 
– deficyt budżetu w wysokości  398.065 zł 
– przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i kredytów 1.876.309 zł 
– rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek z WFOŚiGW  1.478.244 zł 
– spłatę zobowiązań z odroczonym terminem płatności  365.777 zł  

2. Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2006–2014. 

II. Okład Orzekający stwierdza, że: 
1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 2,25% planowanych dochodów,  

a wskazane źródła przychodów jego pokrycia są zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 
zm.).  

2. Dług Gminy Chojnów z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, według sta-
nu na 31 grudnia 2005 roku wynosił 3.206.518 zł, tj. 18,15% planowanych dochodów 
2005 roku. 
Oprócz zobowiązań, o których mowa wyżej, w prognozie kwoty długu ujęto również po-
zostałe do spłaty zobowiązania z odroczonym terminem płatności (zapłata za zadania in-
westycyjne zrealizowane w latach ubiegłych), w kwocie 1.476.087 zł. Tak więc łączne 
zadłużenie gminy wyniosło na koniec 2005 roku 4.682.605 zł, tj. 28,99% planowanych 
na ten rok dochodów. 
W budżecie na 2006 rok zaplanowano spłatę pożyczek w kwocie 1.478.244 zł i wspo-
mnianych zobowiązań z odroczonym terminem płatności w wysokości 365.777 zł oraz 
zaciągnięcie kolejnego zobowiązania długoterminowego w kwocie 1.876.309 zł. Na ko-
niec 2006 roku dług gminy wyniesie 4.682.605 zł, a jego relacja do planowanych docho-
dów – 26,52%. 
W kolejnych latach dług gminy będzie się stopniowo zmniejszał od 20,50% w 2007 roku 
do 0,23 % prognozowanych dochodów w roku 2013. Całkowita spłata nastąpi  
w 2014 roku. 
W okresie objętym prognozą dług Gminy Chojnów nie przekroczy progu 60%, o którym 
mowa w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
Opłata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami stanowić będzie  
w 2006 roku 10,90% planowanych dochodów. W kolejnych latach wskaźnik ten będzie 
się stopniowo obniżał i nie przekroczy dopuszczalnej granicy 15%, określonej w art. 169 
ust. 1 tejże ustawy.  

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

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

 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
ALICJA SZWABOWICZ-SALA 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 9 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u bupje u na 2006 r. 
oraz o prawipłowości prognozy pługu gminy Czernica 

 Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, zm. Dz. U. 
Nr 169, poz. 1420) Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną z uwagami opinię o prognozie długu Gminy Czernica na 
2006 r. 

 
 

Uzasapnienie 
 
Uchwała Rady Gminy w Czernicy nr XXX/302/2005 z 29 grudnia 2005 roku w sprawie budże-
tu gminy Czernica na 2006 rok, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  
6 stycznia 2006 r. W wyniku jej analizy Okład Orzekający stwierdził, co następuje: 

W budżecie gminy na 2006 r. zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                                               23.569.376 zł 
2. wydatki budżetowe,                                               23.114.376 zł 

w tym wydatki na obsługę długu                                250.000 zł 
3. nadwyżka bud (poz. 1–poz. 2)                                455.000 zł 
4. przychody ogółem,                                                   1.000.000 zł 

w tym: – pożyczka                                                    1.000.000 zł 
5. rozchody ogółem,                                                     1.455.000 zł 

w tym: – spłata kredytów i pożyczek                          1.455.000 zł  

Rada Gmin uchwaliła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 455.000 zł. Zgodnie  
z postanowieniami uchwały (§ 3 pkt. 3) spłata przypadających na 2006 rok rat kredytów i po-
życzek w kwocie 1.455.000 zł nastąpi z dochodów własnych gminy. Rednocześnie w budżecie 
ustalono wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1.000.000 zł, 
których źródłem sfinansowania będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

Z przedłożonych dokumentów wynika, że łączna kwota długu Gminy Czernica na koniec 2006 r.  
z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w postaci  kredytów i poży-
czek oraz emisji obligacji  wynosi 4.095.607 zł, co stanowi 17,4% zaplanowanych w tym roku 
dochodów, a nie jak zapisano w prognozie 3.095.607 zł (nie ujęto planowanej do zaciągnięcia 
pożyczki z WFOŚiGW). Opłata zadłużenia nastąpi w latach 2007–2010 i w każdym roku stosu-
nek długu do planowanych dochodów nie przekroczy 60%, tj. granicy określonej w art. 170  
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
Opłata rat kredytów i pożyczek  oraz wykup obligacji wraz z odsetkami obciążają budżet na 
2006 r. kwotą w wysokości 1.705.000 zł, co stanowi 7,2% planowanych dochodów. W latach 
następnych objętych prognozą długu wskaźnik ten nie przekracza dopuszczalnego 15% pozio-
mu określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Opinia niniejsza podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Od uchwały Okładu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 
REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 9 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o prognozie ksz ał owania się pługu publicznego Gminy 
Sobó ka 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420), Okład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o załączonej do uchwały budżetowej prognozie 
kształtowania się kwoty długu publicznego Gminy Oobótka. 

 
 

Uzasapnienie 

W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały Ra-
dy Miejskiej w Oobótce nr XXXVIII/279/05 w sprawie budżetu gminy Oobótka na 2006 rok 
zmienionej uchwałą nr XL/289/06 z 31 stycznia 2006 roku, Okład Orzekający stwierdził, co na-
stępuje: 

W uchwale budżetowej na 2006 rok zaplanowano: 
1. dochody budżetowe 23.800.249 zł 
2. wydatki budżetowe 22.022.960 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu 420.000 zł 
3. nadwyżka budżetowa (poz. 1 – poz. 2)  1.777.289 zł 
4. rozchody ogółem  1.777.289 zł 

w tym: spłata kredytów i pożyczek  1.777.289 zł 

Rada Miejska uchwaliła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.777.289 zł przezna-
czając ją na spłatę rat kredytów i pożyczek. W budżecie planowane są również wydatki na ob-
sługę długu w kwocie 420.000 zł. 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Oobótka wynika, że na koniec 2006 roku dług bę-
dzie dotyczyć zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 
2006 roku wynosi 2.213.553 zł, co stanowi 9,4% planowanych w tym roku dochodów budże-
tu. Dług przewidywany zarówno na koniec 2006 roku, jak w kolejnych latach objętych progno-
zą długu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy 
określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych.  

Z prognozy długu wynika, że w 2006 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty 
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjal-
nych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odset-
kami w planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 
15% (art.169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).  

Uwzględniając powyższe Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu po-
stanawia jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 
EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 

REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 9 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u bupje owego oraz 
o prognozie  ksz ał owania  się  pługu   publicznego   Gminy   Śropa  Śląska 

na rok 2006 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanowił: 

wypag  pozy ywną  opinię  o  mojliwości  sfinansowania  peficy u  oraz 
o prognozie  ksz ał owania  się  pługu  publicznego Gminy Śropa Śląska na 
rok 2006. 

 
 

Uzasapnienie 
 
 

W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały 
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XLI/354/05 z 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu 
gminy  na 2006 rok, Okład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                   42.221.884,00 zł 
2. wydatki budżetowe                   42.778.670,00 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                    515.000,00 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)                  556.786,00 zł 
4. przychody ogółem                      2.200.000,00 zł 

z tego z tytułu: 
– ze sprzedaży papierów wartościowych             2.200.000,00 zł 

5. rozchody ogółem                    1.643.214,00 zł 
w tym: spłata kredytów i pożyczek               1.643.214,00 zł 

 
Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 556.786,00 zł. Zgodnie z postanowieniami 

§ 8 ust. 3, uchwały budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia 
w planowanych dochodach, a zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu sprze-
daży papierów wartościowych w wysokości 2.200.000,00 zł. Wymienione źródła pokrycia de-
ficytu są zgodne z art.168 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Z planowanych docho-
dów 2006 roku kwotę 1.643.214,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz pożyczek. 
W budżecie planowane są również wydatki na obsługę długu w kwocie 515.000 zł. 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu wynika, że na koniec 2006 roku dług będzie dotyczyć 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Przewidy-
wana kwota długu na koniec 2006 roku wynosi 10.297.346 zł, co stanowi 24,4% planowa-
nych w tym roku dochodów budżetu. Dług przewidywany zarówno na koniec 2006 roku, jak w 
kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w da-
nym roku budżetowym, tj. granicy określonej w art.170 ustawy o finansach publicznych.  

Z prognozy długu wynika, że w 2006 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej 
kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz po-
tencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku 
odsetkami a także przypadającym w danym roku budżetowym wykupem papierów wartościo-
wych emitowanych przez gminę do planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie prze-
kroczy ustawowej granicy 15% (art.169 ustawy o finansach publicznych).  
 

Uwzględniając powyższe Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały. 
 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych. 
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Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do pełnego składu kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowe we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJUCEGO 

REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 10 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie  Gminy Pęcław  na 2006 rok  oraz  o  prawipłowości załączonej 

po  ego bupje u prognozy kwo y pługu 

 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 
Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz Zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczącego i członków składów orzekających 
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, II Okład Orzekający 
postanowił: 

wypag opinię pozy ywną o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowa-
nego w bupjecie Gminy Pęcław na 2006 rok oraz o prawipłowości załączo-
nej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu. 

 
 

Uzasapnienie 
 

I. Uchwała nr XXXIV/142/06 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie 
budżetu Gminy Pęcław na 2006 rok, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu – Zespołu w Legnicy 1 lutego 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie Gminy Pęcław na 2006 rok, zaplanowano: 

– dochody w wysokości                4.777.340 zł 
– wydatki w wysokości                5.043.621 zł 
– deficyt budżetu w wysokości                  266.281 zł 
– przychody budżetu w wysokości (kredyt bankowy)          500.000 zł 
– rozchody budżetu w wysokości  
 (spłata kredytów i pożyczki)                 233.719 zł 

2) Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2006–2016. 
 
II. Okład Orzekający stwierdza, że: 

1. Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 5,57% planowanych dochodów 
i nie spowoduje na koniec 2006 roku przekroczenia dopuszczalnej granicy długu, o której 
mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), a wskazane źródło jego sfinansowania jest zgodne 
z art. 168 ust. 2 pkt 2  tejże ustawy.  

2. Dług Gminy Pęcław z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów, 
według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 1.433.226 zł, co stanowiło 
34,89% przewidywanego wykonania dochodów na 2005 roku.  
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Opłata części tych zobowiązań w 2006 roku w wysokości 233.719 zł oraz zaciągnięcie za-
planowanego kredytu w wysokości 500.000 zł spowoduje, że dług gminy na koniec 
2006 roku wyniesie 1.615.091 zł, a jego udział w planowanych dochodach stanowić bę-
dzie 33,81%. W kolejnych latach dług gminy będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu od 
27,56% prognozowanych dochodów w roku 2007 do 0,87% w 2015 roku, a więc nie 
przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2016 roku. 

Opłata rat zaciągniętych zobowiązań nie przekroczy w poszczególnych latach progu 
15% planowanych dochodów, o którym mowa w art. 169 ust. 1 tejże ustawy.  

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

kowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 
 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych Wójtowi Gminy Pęcław przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od da-
ty jej otrzymania. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 ALICJA SZWABOWICZ-SALA 
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UCHWAŁA SKUADU ORZEKAJUCEGO 

REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 13 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u bupje u oraz o prawi-
płowości  załączonej  po uchwały  bupje owej na rok 2006 prognozy kwo y 

pługu Gminy Ciepłowopy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania 
przewodniczących i członków Okładów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wypag pozy ywną opinię o: 
1) mojliwości sfinansowania peficy u bupje u zaplanowanego na 2006 rok, 
2) prognozie ksz ał owania się kwo y pługu publicznego załączonej po 

uchwały nr 169/XXXIII/2006 Rapy Gminy Ciepłowopy z pnia 24 s ycznia 
2006 roku w sprawie bupje u gminy na 2006 rok. 

 

Uzasapnienie 
 

  Uchwała nr 169/XXXIII/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 stycznia 2006 roku 
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu 1 lutego 2006 roku. 
Na podstawie przedłożonej uchwały Okład Orzekający stwierdził, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe                   5.674.728 zł 
Wydatki budżetowe                    6.386.028 zł 
w tym: obsługa długu                        80.000 zł 
Deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)                  711.300 zł 
Przychody z tytułu pożyczek                    842.000 zł 
Rozchody z tytułu spłaty kredytów                  130.700 zł 
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Z planowanych w 2006 roku dochodów własnych gminy kwotę 130.700 zł przeznacza się 
na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (zapis § 2 ust. 2 uchwały). Zgodnie 
z postanowieniami ust. 3 w § 2 uchwały budżetowej źródłem finansowania wydatków in-
westycyjnych w łącznej kwocie 842.000 zł stanowiących równowartość planowanego defi-
cytu budżetu oraz rozchodów z tytułu spłat rat kredytów, będą przychody z tytułu zaciągnię-
cia pożyczek. Wymienione źródło pokrycia planowanego deficytu jest zgodne z art. 168 
ust. 2 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych. 
W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie 80.000 zł (dział 757 rozdział 
75702 § 8070). 

2. Do uchwały budżetowej załączono prognozę kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spłaty (załącznik nr 10). Kwota odsetek od kredytu i pożyczek wykazana 
w prognozie kwoty długu jest zgodna z kwotą wydatków ujętymi w budżecie. Z przedsta-
wionej prognozy wynika, że łączna kwota długu na koniec 2006 roku wynosi 1.462.000 zł 
wymagalne co stanowi 25,8% zaplanowanych w tym roku dochodów budżetowych. Opłata 
zadłużenia przewidywana jest w latach 2007–2008 i w każdym roku udział kwoty długu do 
planowanych dochodów nie przekracza granicy ustalonej w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60%. 
Do łącznej kwoty 241.851 zł dotyczącej obsługi długu (poz. II) w 2006 roku oprócz spłat 
kredytów i pożyczek (130.700 zł) powiększonej o odsetki (80.000 zł) doliczono spłatę wy-
magalnych na koniec 2005 roku zobowiązań (30.881 zł). Powyższa kwota stanowi 4,0% 
planowanych dochodów. Kwota obsługi długu, zarówno w 2006 roku jak i w latach następ-
nych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określonej w art. 169 ust. 1 ustawy o fi-
nansach. 

 
Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach ob-
rachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w termi-
nie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 

REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 13 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o prawipłowości załączonej po uchwały bupje owej 
na rok 2006 prognozy kwo y pługu Gminy Domaniów 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm. dalej „nufp”) oraz zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w spra-
wie powołania przewodniczących i członków Okładów Orzekających 
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Okład Orzekający Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wypag pozy ywną opinię o prognozie ksz ał owania się kwo y pługu pu-
blicznego załączonej po uchwały nr XXVIII/206/05 Rapy Gminy Domaniów 
z pnia 26 s ycznia 2006 roku  w  sprawie  bupje u  Gminy  Domaniów na 
2006 rok. 
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Uzasapnienie 
 

  Uchwała nr XXVIII/206/05 Rady Gminy Domaniów z dnia 26 stycznia 2006 roku w spra-
wie budżetu Gminy Domaniów na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu 3 lutego 2006 roku. 
Na podstawie przedłożonej uchwały Okład Orzekający stwierdził, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe                   8.561.443 zł 
Wydatki budżetowe                    8.116.643 zł 
w tym: obsługa długu                      250.000 zł 
Nadwyżkę budżetu (poz. 1 – poz. 2)                 444.800 zł 
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek              444.800 zł 
Zgodnie z postanowieniami ust. 2 w § 2 uchwały budżetowej nadwyżkę budżetu gminy 
przeznacza się na spłatę rat kredytów bankowych. W budżecie gminy zaplanowano wydatki 
na obsługę długu w kwocie 250.000 zł (dział 757 rozdział 75702 § 8070).  

2. Do uchwały budżetowej załączono prognozę kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spłaty (załącznik nr 8). Kwota spłat odsetek od kredytów i pożyczek wykazana 
w prognozie kwoty długu jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w budżecie. Z przedstawio-
nej prognozy wynika, że kwota długu na koniec 2006 roku wynosi 2.389.190 zł, co stanowi 
27,91% zaplanowanych w tym roku dochodów budżetowych. Opłata zadłużenia przewidy-
wana jest w latach 2007–2014 i w każdym roku udział kwoty długu do prognozowanych 
dochodów nie przekracza granicy ustalonej w art. 170 ust. 1 nowej ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spłat kredytów i potyczek oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet 
wynosi 694.800 zł (w prognozie kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej zawyżono 
kwotę o 100.000 zł w wyniku wliczenia przyznanego limitu dla kredytów krótkotermino-
wych, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 nufp), co stanowi 8,12% planowanych do-
chodów. Wskaźnik ten, zarówno w 2006 roku jak i w latach następnych, nie przekracza do-
puszczalnej 15% granicy określonej w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach. 

 
Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach ob-
rachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w termi-
nie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 

REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 13 lutego 2006 r. 

w  sprawie  opinii  o  mojliwości  sfinansowania  peficy u  bupje owego 
oraz  o  prognozie   ksz ał owania   się  pługu  publicznego  Gminy  Żmigróp 

na rok 2006 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Okład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wypag pozy ywną opinię o mojliwości sfinansowania peficy u oraz o pro-
gnozie ksz ał owania się pługu publicznego Gminy Żmigróp na rok 2006. 
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Uzasapnienie 
 

W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały 
Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXXIV/297/05 z 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu na 
2006 rok, Okład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                    23.234.208 zł 
2. wydatki budżetowe                    29.387.729 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                           736.490 zł 
3. deficyt budżetu  (poz. 1 – poz. 2)                    3.153.521 zł 
4. przychody ogółem                        4.479.027 zł 

z tego z tytułu: 
– kredytów i pożyczek                              2.229.027 zł 
– wyemitowanych obligacji                      2.250.000 zł 

5. rozchody ogółem                                 1.325.506 zł 
w tym: spłata kredytów                     1.175.506 zł 

               wykup obligacji                            150.000 zł 
 

Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 3.153.521 zł. Zgodnie z postanowieniami 
§ 3 uchwały budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w plano-
wanych dochodach, a zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu kredytu w wy-
sokości 4.479.027 zł. Wymienione źródła pokrycia deficytu są zgodne z art. 168 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. Z planowanych dochodów 2006 roku kwotę 1.325.506 zł przeznacza 
się na spłatę rat kredytów oraz pożyczek. W budżecie planowane są również wydatki na obsłu-
gę długu w kwocie 736.490 zł. 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Żmigród wynika, że na koniec 2006 roku dług 
będzie dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościo-
wych. Przewidywana kwota długu na koniec 2006 roku wynosi 9.790.496 zł, co stanowi 
37,3% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Dług przewidywany zarówno na koniec 
2006 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% planowanych 
dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach 
publicznych.  

Z prognozy długu wynika, że w 2006 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej 
kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz po-
tencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku 
odsetkami, a także przypadającym w danym roku budżetowym wykupem papierów wartościo-
wych emitowanych przez gminę do planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie prze-
kroczy ustawowej granicy 15% (art. 169 ustawy o finansach publicznych).  
 

Uwzględniając powyższe Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały. 
 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych. 
 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do pełnego składu kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowe we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 

REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 13 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u bupje u na 2006 rok 
oraz prognozy ksz ał owania się pługu publicznego Gminy Żórawina 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104), Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocła-
wiu postanowił: 

wypag pozy ywną opinię o: 
1) mojliwości sfinansowania peficy u bupje owego wynikającego 

z uchwały Rapy Gminy Żórawina nr XX/122/2005 z 30 grupnia 2005 ro-
ku w sprawie bupje u na rok 2006, 

2) załączonej po uchwały bupje owej prognozie ksz ał owania się kwo y 
pługu publicznego Gminy Żórawina. 

 
 

Uzasapnienie 
 

W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały 
Rady Gminy Żórawina nr XX/122/2005 z 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu na 
rok 2006 rok, Okład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                    13.658.604 zł 
2. wydatki budżetowe                    13.762.604 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                           190.000 zł 
3. deficyt budżetu  (poz. 1 – poz. 2)                       104.000 zł 
4. przychody ogółem                           254.000 zł 

z tego z tytułu: 
– pożyczki w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej 

z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub 
Funduszem Opójności UE                      254.000 zł 

5. rozchody ogółem                                    150.000 zł 
w tym: spłata pożyczki z b.p.                      150.000 zł 

 
Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 104.000 zł. Zgodnie z postanowieniami § 4 

uchwały budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach, a zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu pożyczki na finansowa-
nie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wy-
mienione źródła pokrycia deficytu są zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach pu-
blicznych. Na podstawie złożonych należy stwierdzić, iż relacja deficytu do dochodów wynosi 
0,8%. 

Z planowanych dochodów 2006 roku kwotę 150.000 z przeznacza się na spłatę raty po-
życzki z budżetu państwa. W budżecie planowane są również wydatki na obsługę długu 
w kwocie 190.000 zł (w przedstawionej prognozie odsetki przyjęto na poziomie 194.573 zł). 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Żórawina wynika, że na koniec 2006 roku dług 
będzie dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 
2006 roku wynosi 6.104.000 zł, co stanowi 44,7% planowanych w tym roku dochodów bu-
dżetu (po wyłączeniach 42,8%). Dług przewidywany zarówno na koniec 2006 roku, jak w ko-
lejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym 
roku budżetowym, tj. granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych.  

Z prognozy długu wynika, że w 2006 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej 
kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz po-
tencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku 
odsetkami, a także przypadającym w danym roku budżetowym wykupem papierów wartościo-
wych emitowanych przez gminę do planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie prze-
kroczy ustawowej granicy 15% (art. 169 ustawy o finansach publicznych).  
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Uwzględniając powyższe Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały. 
 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych. 
 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do pełnego składu kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowe we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 

REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 14 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u bupje u gminy oraz 
o prawipłowości   połączonej   po  bupje u   gminy  Janowice   Wielkie   na 

2006 rok prognozy kwo y pługu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku 
Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) 
oraz zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących 
i członków składów orzekających w sprawach dotyczących  jednostek sa-
morządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa  
Dolnośląskiego, ze zmianami, Okład Orzekający postanowił. 

Wypag pozy ywną opinię o mojliwości sfinansowania peficy u bupje u gmi-
ny oraz o prawipłowości połączonej po bupje u gminy Janowice Wielkie na 
2006 rok prognozy kwo y pługu. 

 

Uzasapnienie 
 

Uchwała nr XXXIII/147/2006 Rady Gminy Ranowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006 roku 
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu – Zespół w Releniej Górze w dniu 1 lutego 2006 roku.  
W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości                  – 8.239.053 zł 
2. wydatki w wysokości                  – 8.257.751 zł 
3. deficyt budżetu                     –      18.698 zł 
4. przychody z kredytów                  –    669.900 zł 
5. rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów        –    651.202 zł 
 

Do przedmiotowej uchwały dołączona została prognoza kwoty długu gminy Ranowice Wielkie 
w  roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych, z której wynika, że kwota długu na ko-
niec 2006 roku wyniesie 3.523.368 zł. Na kwotę tę składają się dotychczas zaciągnięte kredy-
ty i pożyczki oraz planowane do zaciągnięcia w 2006 roku  kredyty w łącznej kwocie 
669.900 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i poży-
czek 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 pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i wynosi 9,97%. Natomiast kwota długu w relacji do do-
chodów gminy planowanych na 2006 rok stanowi 42,76% i nie przekracza dopuszczalnej gra-
nicy zadłużenia  ustalonej w art. 170 tejże ustawy wynoszącej 60%. Rak wynika z przedłożonej 
prognozy spłata długu nastąpi do roku 2014. 
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Prognozowana kwota długu gminy Ranowice Wielkie na koniec 2006 roku nie obejmuje in-
nych zobowiązań z tytułów określonych w art.11 ustawy o finansach publicznych, tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, 
– przyjętych depozytów,  
– wymagalnych zobowiązań:  

a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych 
decyzji administracyjnych,  

b) uznanych za bezsporne. 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

Uchwała niniejsza, zgodnie z art.172 ust.2 ustawy o finansach publicznych, 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. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 KRYSTYNA WRZOSEK 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 

REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 17 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u bupje u na 2006 rok 
oraz prognozy ksz ał owania się pługu publicznego Gminy Milicz 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420), Okład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wypag pozy ywną opinię o: 
1) mojliwości sfinansowania peficy u bupje owego wynikającego 

z uchwały Rapy Miejskiej w Miliczu nr XXXVIII/288/06 z 2 lu ego 
2006 roku w sprawie bupje u gminy na 2006 rok, 

2) załączonej po uchwały bupje owej prognozie ksz ał owania się kwo y 
pługu publicznego Gminy Milicz. 

 
Uzasapnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały 

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXVIII/288/06 z 2 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 
2006 rok, Okład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                   43.228.015 zł 
2. wydatki budżetowe                    53.146.356 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                       528.000 zł 
3. deficyt budżetu  (poz. 1 – poz. 2)                 9.918.341 zł 
4. przychody ogółem                    11.268.341 zł 

z tego z tytułu: 
– pożyczek z funduszy celowych                 1.601.000 zł 
– pożyczki w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej 

z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub 
Funduszem Opójności UE                   1.629.341 zł 

– obligacje komunalne                    8.038.000 zł 
5. rozchody ogółem                      1.350.000 zł 

w tym: spłata kredytów i pożyczek                 1.350.000 zł 
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Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 9.918.341 zł. Zgodnie z postanowieniami 
§ 3 uchwały budżetowej źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych, będą przychody 
z tytułu pożyczek z funduszy celowych, pożyczki na prefinansowanie oraz z tytułu sprzedaży 
papierów wartościowych. Wymienione źródła pokrycia deficytu są zgodne z art. 168 ust. 2 
pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie złożonych należy stwierdzić, iż relacja de-
ficytu do dochodów wynosi 22.9%. Z uchwały wynika, iż zachodzą przesłanki (art. 79 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych) wyłączające kwotę 1.629.341 zł z planowanego deficytu (po 
wyłączeniach wskaźnik wynosi 19.2%). 

Z planowanych dochodów 2006 roku kwotę 1.350.000 zł przeznacza się na spłatę rat kre-
dytów oraz pożyczek. W budżecie planowane są również wydatki na obsługę długu w kwocie 
528.000 zł. 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Milicz wynika, że na koniec 2006 roku dług bę-
dzie dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 
2006 roku wynosi 20.128.041 zł, co stanowi 46.6% planowanych w tym roku dochodów bu-
dżetu (po wyłączeniach 42.8%). Dług przewidywany zarówno na koniec 2006 roku, jak w ko-
lejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym 
roku budżetowym, tj. granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych. Należy 
zwrócić uwagę, iż dla 2009 roku przewidziano, iż relacja z art. 170 ust. 3 u.f.p. wyniesie 
58,8%.  

Okład Orzekający zwraca uwagę, że obowiązkiem organów gminy jest rzetelne planowanie 
wielkości budżetowych, jak również rzetelna ocena możliwości sfinansowania długu gminy 
i spłaty zaciągniętych zobowiązań (w tym kredytów i pożyczek). Organ nadzoru wydaje opinie 
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę oraz prawidłowości 
załączonej do budżetu prognozy kwoty długu na podstawie uchwalonego budżetu oraz załączo-
nej do budżetu prognozy kwoty długu (art. 172 u.o.f.p.) i nie ma podstaw do poddawania 
w wątpliwość rzetelności zaplanowanych wielkości dotyczących zarówno budżetu, jak i kwoty 
długu. W związku z tym organy gminy biorą na siebie odpowiedzialność za rzetelne i prawidło-
we planowanie budżetu i prognozy długu, gdyż ewentualne naruszenie prawa, polegające na 
przekroczenia ustawowych progów zadłużania się (art. 170 u.o.f.p.), jest najczęściej spowodo-
wane nierzetelnym planowaniem.  

Z prognozy długu wynika, że w 2006 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej 
kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz po-
tencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku 
odsetkami, a także przypadającym w danym roku budżetowym wykupem papierów wartościo-
wych emitowanych przez gminę do planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie prze-
kroczy ustawowej granicy 15% (art. 169 ustawy o finansach publicznych).  
 

Uwzględniając powyższe Okład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały. 
 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych. 
 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach ob-
rachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w termi-
nie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJUCEGO 

REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 21 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowanego 
w bupjecie  mias a i gminy  Prochowice  na 2006 rok  oraz  prawipłowości 

załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu 

 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 
Dz .U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz Zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powołania przewodniczącego i członków składów orzekających 
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, II Okład Orzekający 
postanowił: 

wypag pozy ywną opinię o mojliwości sfinansowania peficy u zaplanowa-
nego w bupjecie mias a i gminy Prochowice na 2006 rok oraz prawipłowo-
ści załączonej po  ego bupje u prognozy kwo y pługu. 

 
 

Uzasapnienie 
 

I. Uchwała nr XXXVII/187/2006 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2006 ro-
ku w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 3 lutego 2006 roku. Z przedmiotowej 
uchwały  wynika, że: 

1) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwaliła: 
– dochody w wysokości                  15.192.306 zł 
– wydatki w wysokości                  17.570.913 zł 
– deficyt budżetowy w wysokości                2.378.607 zł 
– przychody budżetu – kredyt bankowy w wysokości          3.301.682 zł 
– rozchody – spłata kredytów i pożyczek                   923.075 zł 

2) Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2006–2013. 
 
II. Okład Orzekający stwierdza, że: 

1) Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 15,66% planowanych dochodów, 
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) Dług Miasta i Gminy Prochowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 
2005 roku stanowił 16,80% planowanych dochodów roku 2005. 

 W wyniku zaplanowanego w 2006 roku zaciągnięcia kredytu w wysokości  3.301.682 zł 
oraz spłaty części wcześniej zaciągniętego zadłużenia w wysokości 923.075 zł, dług 
Gminy na koniec 2006 roku zwiększy się do 4.701.504 zł, a jego udział w relacji do pla-
nowanych dochodów wzrośnie do 30,94%. W kolejnych latach zadłużenie Gminy będzie 
ulegało stopniowemu obniżeniu. Maleć też będzie wskaźnik zadłużenia – od 24,93% 
w roku 2007 do 3,10% w roku 2012. Całkowita spłata długu planowana jest na 
2013 rok. 

 Z prognozy wynika, że dług gminy nie przekroczy granicy 60%, określonej w art. 170 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

 Również spłata rat zaciągniętych zobowiązań nie przekroczy progu 15% planowanych 
dochodów, o którym mowa w art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy. Relacja spłaty zadłuże-
nia wraz z odsetkami i przypadającymi do spłaty poręczeniami, w odniesieniu do plano-
wanych dochodów wahać się będzie od 7,11% w 2006 roku, do 3,24% w 2012 roku.  

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

kowaniu 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 przysługuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice przysługuje odwołanie do Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 ALICJA SZWABOWICZ-SALA 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJUCEGO 

REGIONAUNEJ IZAY OARACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 24 lutego 2006 r. 

w sprawie prawipłowości połączonej po bupje u mias a Zgorzelec 
na 2006 rok prognozy kwo y pługu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku 
Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.) oraz zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków składów orzekających w sprawach dotyczących jedno-
stek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Woje-
wództwa  Dolnośląskiego, ze zmianami, Okład Orzekający postanowił. 

Wypag opinię pozy ywną z uwagami o prawipłowości połączonej po bupje u 
mias a Zgorzelec na 2006 rok prognozy kwo y pługu. 

 
Uzasapnienie 

Uchwały nr 321/05 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu 
miasta Zgorzelec na 2006 rok oraz nr 336/06 z 05 lutego 2006 roku w sprawie zmian w bu-
dżecie miasta na 2006 rok wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Ze-
spół w Releniej Górze odpowiednio w dniu 5 stycznia 2006 roku i 15 lutego 2006 roku.  
W budżecie miasta zaplanowano: 
1. dochody w wysokości                  – 61.307.625 zł 
2. wydatki w wysokości                  – 60.026.133 zł 
3. nadwyżka budżetu miasta                 –   1.281.492 zł 
4. przychody ogółem:                   –   2.118.508 zł 

z tego: 
1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów         –   2.000.000 zł 
2) z tytułu spłat pożyczki udzielonej wspólnotom mieszkaniowym    –      118.508 zł 

5. rozchody ogółem                   –   3.400.000 zł 
z tego związane: 
1) ze spłatą przypadających w 2006 roku rat kredytów       –   1.200.000 zł 
2) z wykupem wyemitowanych obligacji komunalnych       –   2.000.000 zł 
3) z udzieleniem pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych      –      200.000 zł 

 
Do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2006 rok dołączona została prognoza kwoty długu 

miasta Zgorzelec (załącznik nr 12)  w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych. 
W prognozie tej nie zostały ujęte kwoty wynikające z udzielonego przez miasto poręczenia. 

W 2006 roku, jak wynika z uchwały w sprawie budżetu, wielkość ta wynosi 30.240 zł. Otwier-
dzono ponadto nieprawidłowe wykazanie stanu zadłużenia w latach 2007 i 2008 i tak: 

w złotych 
                    jes      winno byg 
                      2007 rok 
                        9.500.000    9.600.000 
stan zadłużenia  
                      2008 rok 
                        6.750.000    6.800.000 
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W związku z powyższym, relacje zadłużenia określone na podstawie art.169 i art.170 usta-
wy o  finansach publicznych, są nieprawidłowe. 

Kwota długu miasta Zgorzelec na koniec 2006 roku wyniesie 12.600.000 zł. Na kwotę tę 
składają się kredyty zaciągnięte w latach poprzednich oraz zobowiązania z tytułu wyemitowa-
nych obligacji komunalnych a także planowane do zaciągnięcia w 2006 roku kredyty w kwocie 
2.000.000 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów oraz 
przypadających do wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających 
z udzielonych przez miasto poręczeń wraz z należnymi odsetkami i dyskontem mieści się w gra-
nicach określonych w art.169 ustawy o finansach publicznych i wynosi 6,53%.  Natomiast 
kwota długu w relacji do dochodów miasta planowanych na 2006 rok stanowi 20,55% i nie 
przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia miasta ustalonej w art. 170 tejże ustawy, która 
wynosi 60%. Rak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastąpi do roku 2011. 

Prognozowana kwota długu miasta Zgorzelec na koniec 2006 roku nie obejmuje innych zo-
bowiązań z tytułów określonych w art.11 ustawy o finansach publicznych, tj. z: 
– zaciągniętych pożyczek, 
– przyjętych depozytów,  
– wymagalnych zobowiązań:  

a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych 
decyzji administracyjnych,  

b) uznanych za bezsporne. 
 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 
 

Uchwała niniejsza, zgodnie z art.172 ust.2 ustawy o finansach publicznych, 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. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 OKŁADU ORZEKARĄCEGO 

 KRYSTYNA WRZOSEK 
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ZARZUDZENIE STAROSTY JEUENIOGÓRSKIEGO 

z dnia 20 lutego 2006 r. 

w sprawie us alenia śrepniego miesięcznego kosz u u rzymania mieszkańca 
w  pomach  pomocy  społecznej prowapzonych  przez  powia   jeleniogórski 

lub na jego zlecenie w 2006 roku 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarządzam, co  
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania miesz-
kańca w domu pomocy społecznej w 2006 r. w wy-
sokości: 
1) 1.928 zł – dla Domu Pomocy Opołecznej w Rano-

wicach Wielkich, 
2) 2.015 zł – dla Domu Pomocy Opołecznej w Kowa-

rach, 
3) 1.930 zł – dla Domu Pomocy Opołecznej „Runior” 

w Miłkowie, 
4) 1.815 zł – dla Domu Pomocy Opołecznej w Oo-

snówce, 
5) 1.820 zł – dla Domu Pomocy Opołecznej w Ozklar-

skiej Porębie. 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, 
z mocą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 
 OTAROOTA RELENIOGÓROKI 

 JACEK WŁODYGA 
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ZARZUDZENIE STAROSTY JEUENIOGÓRSKIEGO 

z dnia 20 lutego 2006 r. 

w sprawie us alenia śrepniego miesięcznego kosz u u rzymania pziecka 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2006 roku 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka 
w 2006 r. w Domu Dziecka w Ozklarskiej Porębie 
w wysokości 1.847 zł. 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania,  
z mocą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 OTAROOTA RELENIOGÓROKI 

 JACEK WŁODYGA 
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ZARZUDZENIE STAROSTY POWIATU TRZEANICKIEGO 

z dnia 22 lutego 2006 r. 

w sprawie us alenia miesięcznego kosz u u rzymania wychowanka 
w pomu pziecka na  erenie powia u  rzebnickiego w 2006 roku 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej  (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)  zarządza,  co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam miesięczny koszt utrzymania wychowanka 
Domu Dziecka w Obornikach Śl., ul. Parkowa 6, 
w roku 2006 w wysokości 1991,38 zł. 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, 
z mocą od 1 stycznia 2006 r.  
 
 
 OTAROOTA 

 MAREK KOLIŃSKI 
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ZARZUDZENIE STAROSTY POWIATU ZUAKOWICKIEGO 

z dnia 22 lutego 2006 r. 

w sprawie us alenia miesięcznego kosz u u rzymania mieszkańca w pomach 
pomocy społecznej na  erenie Powia u Ząbkowickiego w 2006 roku 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) zarządzam, co 
następuje: 
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§ 1 

Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
w domach  pomocy  społecznej  na  terenie  Powiatu 
Ząbkowickiego w 2006 roku w wysokości: 
1. 1.710 zł dla Domu Pomocy Opołecznej w Ząbkowi-

cach Śląskich 
2. 1.710 zł dla Domu Pomocy Opołecznej w Ziębicach 
3. 1.710 zł dla Domu Pomocy Opołecznej w Henry-

kowie 
4. 1.860 zł dla Domu Pomocy Opołecznej w Brzeźnicy 
5. 1.860 zł dla Domu Pomocy Opołecznej w Opolnicy. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 OTAROOTA 

 ZYGMUNT KAZIMIERCZAK 
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ZARZUDZENIE STAROSTY POWIATU ZUAKOWICKIEGO 

z dnia 22 lutego 2006 r. 

w sprawie us alenia śrepniego miesięcznego kosz u u rzymania pziecka 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej  na  erenie Powia u Ząbkowickiego 

w 2006 roku 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka 
w Domu Dziecka „Rutrzenka” w Bardzie w 2006 roku 
w wysokości 2.050 zł miesięcznie. 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 OTAROOTA 

 ZYGMUNT KAZIMIERCZAK 
 

 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Releniej Górze, 58-560 Relenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

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

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

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

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

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

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

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