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ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
NR 9 

z dnia 2 kwietnia 2008 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Dobrzejów, Miwyowice, Saoszowice 

 Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. 
Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64,
poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176,
poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704) zarządza się, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

1. Wyznacza się aglomerację Dobrzejów połowoną na 
terenie powiatu legnickiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Dobrzejów, 
gmina Miłkowice. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali  
1:25 000, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporzą-
dzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy 
Miłkowice: Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bob-
rów, Rzeszotary, Dobrzejów, Goślinów, Gniewomi-
rowice, Ulesie, Lipce.  

4. Równowawna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 2 000. 

§ 2 

1. Wyznacza się aglomerację Miwyowice połowoną na 
terenie powiatu legnickiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Miłkowice, 
gmina Miłkowice. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w  
ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w 
skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do roz-
porządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
wchodzą następujące miejscowości:  

1) z terenu gminy Miłkowice: Siedliska, Miłkowice, 
Grzymalin, Rochlice, Głuchowice,  

2) z terenu gminy Chojnów: Dobroszów. 
4. Równowawna liczba mieszkańców aglomeracji,  

o której mowa w ust. 1, wynosi 3 000. 

§ 3 

1. Wyznacza się aglomerację Saoszowice połowoną na 
terenie powiatu ząbkowickiego z oczyszczalnią 
ścieków zlokalizowaną w miejscowości Stoszowi-
ce, gmina Stoszowice. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w  
ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w 
skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 3 do roz-
porządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy 
Stoszowice: Srebrna Góra, Budzów, Stoszowice. 

4. Równowawna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 5 000. 

§ 4 

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

WOJPWODA DOLNOŚLĄSRI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  6992  – Poz. 1169 

Zawączniy nr 1 do rozporządzenia Wojewody 
Dolnośląsyiego nr 9 z dnia 2 ywieania 200  r. 
(poz. 1169) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  6993  – Poz. 1169 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  6994  – Poz. 1169 

Zawączniy nr 2 do rozporządzenia Wojewody 
Dolnośląsyiego nr 9 z dnia 2 ywieania 200  r. 
(poz. 1169) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  6995  – Poz. 1169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  6996  – Poz. 1169 

Zawączniy nr 3 do rozporządzenia Wojewody 
Dolnośląsyiego nr 9 z dnia 2 ywieania 200  r. 
(poz. 1169) 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  6997  – Poz. 1169 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  6998  – Poz. 1170 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W GÓRZE 
NR XVIII/ 0/0  

z dnia 26 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwawy nr 4/XI/99 Rady Powiaau w Górze z dnia 5 lisao-
pada 1999 r. w sprawie usaalenia zasad zarządu mieniem powiaau Góra 
     w zayresie wynajmu i dzierżawy loyali użyayowych i czynszów najmu 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Górze uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia  
5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu 
mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierwa-
wy lokali uwytkowych i czynszów najmu, zmienionej 
uchwałą nr 9/XXXI/01 z dnia 20 sierpnia 2001 r., 
uchwałą nr VIII/50/03 z dnia 17 września 2003 r.  
i uchwałą nr XXX/171/06 z dnia 15 marca 2006 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) załącznik nr II do uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu 

w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. otrzymuje 
brzmienie:  
– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Górze. 

§ 3 

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

PRZPWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
WŁADYSŁAW STANISŁAWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  6999  – Poz. 1170 

Zawączniy nr 1 do uchwawy Rady Powiaau  
w Górze nr XVIII/ 0/0  z dnia 26 marca 
200  r. (poz. 1170) 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  7000  – Poz. 1171 i 1172 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 
NR XV/ 9/2007 

z dnia 13 grudnia 2007 r. 

w sprawie zmiany uchwawy nr III/17/2002 Rady Powiaau w Środzie Śląsyiej 
z dnia 30 grudnia 2002 royu w sprawie zasad usaalania obowiązyowego 
wymiaru zajęć oraz udzielania zniżey nauczycielom zaarudnionym w szyowach 
i placówyach oświaaowych, dla yaórych Powiaa Średzyi jesa organem 
                                           prowadzącym 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 
1592 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 a pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Rarta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 ze zmianami) Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały III/17/2002 Rady Powiatu w 
Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w spra-
wie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć 
oraz udzielania zniwek nauczycielom zatrudnionym w 
szkołach i placówkach oświatowych, dla których Po-
wiat Średzki jest organem prowadzącym, dodaje się  
§ 6 i § 7 w następującym brzmieniu: 
§ 6 
Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych 
nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym 
wynosi 648 godzin rocznie. 
§ 7 
1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-

tycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
zaocznym zalicza się godziny wykładów, konsulta-
cji, ćwiczeń i zajęć praktycznych. 

2. Faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oce-
niania prac egzaminacyjnych licząc poprawienie  
5 prac za 1 godzinę zajęć, godziny przeprowadzania 
egzaminów ustnych licząc 3 egzaminowanych na 
jedną godzinę lekcyjną. 

3. Rawdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 1 
realizowanych w niedzielę i święta liczy się za  
2 godziny zajęć. 

4. Rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela 
zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin następu-
je w kawdym semestrze. W okresie semestru na-
uczyciel obowiązany jest realizować połowę rocz-
nego wymiaru godzin zajęć. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Środzie Śląskiej. 

§ 3 

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

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

ZGIGNIEW BILIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLASKIEJ 
NR XVIII/112/200  

z dnia 28 lutego 2008 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 11  ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz  art. 91d 
pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Rarta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra 
Pdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  (Dz. U. Nr 22, poz. 181 
ze zmianami) Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  7001  – Poz. 1172 

§ 1 

Regulamin wynagradzania nauczycieli określa wyso-
kość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego, za warunki pracy  oraz wysokość i warunki wy-
płacania innych  składników wynagrodzenia wynikają-
cych ze stosunku pracy, szczegółowy sposób oblicza-
nia  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania 
nagród nauczycielom. 

§ 2 

Uchwale podlegają nauczyciele zatrudnieni w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średz-
ki jest organem prowadzącym działających na podsta-
wie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku  Nr 256, 
poz. 2572 ze zmianami). 

R O Z D Z I A Ł   I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 3 

Ilekroć w dalszych zapisach uchwały bez bliwszego 
określenia jest mowa o: 
1) uchwale – rozumie się przez to uchwałę w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
2) Rarcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Rarta Nauczyciela  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), 

3) rozporządzeniu – nalewy przez to rozumieć rozpo-
rządzenia Ministra Pdukacji Narodowej i Sportu  
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), 

4) organie prowadzącym szkołę lub placówkę oświa-
tową – rozumie się  przez to Powiat Średzki, 

5) szkole – nalewy przez to rozumieć  szkołę lub pla-
cówkę oświatową, dla której organem prowadzą-
cym jest Powiat Średzki, 

6) dyrektorze lub wicedyrektorze – nalewy rozumieć  
dyrektora lub wicedyrektora szkoły i placówki 
oświatowej,        

7) nauczycielach  – rozumie się przez to nauczycieli,  
o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,    

8) roku szkolnym – nalewy  przez  to  rozumieć okres 
pracy szkoły lub placówki oświatowej od 1 wrze-
śnia danego roku do 31 sierpnia roku następnego. 

R O Z D Z I A Ł   II 

DODATEK  ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 4 

Przyznanie  nabycia prawa do dodatku za wysługę lat 
oraz wysokość tego dodatku  określa: 
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi – Starosta Powiatu. 

R O Z D Z I A Ł    III 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres 
nie krótszy niw 6 miesięcy i nie dłuwszy niw 12 mie-
sięcy. 

2. Podstawą przyznania dodatku są wyniki pracy na-
uczyciela osiągane w okresie poprzedzającym jego 
przyznanie.  

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny nie mowe być niwszy niw 1% 
i wywszy niw 15% wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela miesięcznie.  

§ 7 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne wynosi 40,00 złotych na 
jeden etat pedagogiczny zgodnie ze sprawozdaniem 
PN-3. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor szkoły biorąc pod uwagę zakres oraz ja-
kość spełnienia przez niego  kryteriów zapisanych 
w § 8 niniejszej uchwały.  

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje Sta-
rosta Powiatu, biorąc pod uwagę zakres oraz jakość 
spełnienia przez niego  kryteriów zapisanych w § 8 
niniejszej uchwały, a takwe złowoność realizowanych 
zadań, podejmowanie czynności i zajęć wykracza-
jących poza określony zakres oraz zaangawowanie, 
kreatywność i nowatorstwo w podchodzeniu do re-
alizacji przyjętych zobowiązań.  

§ 8 

Warunkiem przyznania nauczycielowi  dodatku moty-
wacyjnego jest spełnienie, w okresie poprzedzającym 
jego przyznanie, co najmniej trzech z wymienionych 
niwej kryteriów: 

1) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w śro-
dowisku między innymi poprzez organizowanie 
imprez pozaszkolnych lub środowiskowych oraz 
współpracę z instytucjami działającymi na rzecz 
dzieci i młodziewy, 

2) przygotowanie z sukcesem uczniów do egzami-
nów, konkursów, zawodów bądź turniejów lub 
olimpiad,  

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów poprzez kształtowanie po-
staw odpowiedzialności za własną edukację, pla-
nowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz 
właściwych postaw moralnych i społecznych, 

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom  
i uzalewnieniom,  

5) aktywne i efektywne działanie na rzecz dzieci 
uzdolnionych bądź potrzebujących szczególnej 
opieki,  

6) stosowanie w pracy z uczniem nowoczesnych 
metod nauczania oraz proponowanie nowator-
skich rozwiązań i innowacji pedagogicznych, 

7) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości 
szkolnych,  

8) udział w pracach komisji egzaminacyjnych i ze-
społów nadzorujących, o których mowa w przepi-
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sach w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych, 

9) prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych, 

10) pełnienie wybranych funkcji w społeczności szkol-
nej (np. przewodniczącego zespołu przedmioto-
wego lub wychowawczego bądź innej grupy za-
daniowej powołanej przez dyrektora szkoły,  opie-
kuna praktyk itd.),  

11) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi 
organizacjami uczniowskimi działającymi na tere-
nie szkoły,  

12) prowadzenie zajęć otwartych oraz podejmowanie  
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.  

§ 9 

Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrek-
torowi szkoły, poza wymienionymi w § 8, jest spełnie-
nie następujących kryteriów: 
1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły 

rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, 
2) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie 

zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku 
lokalnym. 

§ 10 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje:  
1) nauczycielowi –  dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi – Starosta Powiatu. 

2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub nie przyznaniu 
dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrekto-
rowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej wraz 
z uzasadnieniem. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 11 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska dy-
rektora, wicedyrektora lub inne stanowiska kierow-
nicze przewidziane  w statucie szkoły, przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabe-
li: 

 
Stanowisko Wysokość dodatku  

funkcyjnego w złotych 
Dyrektor szkoły lub placówki 400 1000 
Wicedyrektor szkoły lub pla-
cówki, inne stanowiska kie-
rownicze 

250 500 

 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego  dla nauczycieli 

ustala się za:  
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 60,00 

złotych, 
2) funkcję opiekuna stawu – w  wysokości 30,00 

złotych,     
3) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości     

200,00 złotych, 
4) funkcję nauczyciela konsultanta – w  wysokości   

150,00 złotych. 

§ 12 

1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch  lub 
więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek 
wywszy, z zastrzeweniem ust. 2. 

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodat-
ków, o których mowa § 11 ust. 2, nauczycielowi 
przysługuje dodatek funkcyjny z kawdego tytułu. 

3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków 
opiekuna stawu przysługują za kawdą osobę odby-
wającą staw  i powierzoną danemu nauczycielowi. 

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przy-
sługuje za kawdą klasę powierzoną nauczycielowi 
niezalewnie od wymiaru czasu pracy  nauczyciela.  

5. Dodatek funkcyjny w  stawce ustalonej dla dyrek-
tora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrekto-
rowi szkoły), któremu powierzono obowiązki kie-
rownicze w zastępstwie. 

§ 13 

Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o któ-
rym mowa w  § 11 ust. 1, uwzględnia się:  
1) wielkość szkoły, a w tym: 

a) liczbę uczniów, 
b) liczbę oddziałów, 
c) zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych), 
d) ilość budynków i ich lokalizacja, 

2) warunki organizacyjne i złowoność zadań wynikają-
cych z funkcji kierowniczej,  a w szczególności: 
a) wyposawenie w pomoce dydaktyczne, 
b) prowadzenie w szkole stołówki, 
c) stan bazy dydaktycznej, 
d) liczbę stanowisk kierowniczych , 
e) wieloprofilowość kształcenia, 

3) wyniki pracy szkoły. 

§ 14 

1. Dodatek funkcyjny przyznaje: 
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi szkoły – Starosta Powiatu. 

R O Z D Z I A Ł   V 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 15 

Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach  
przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na 
zasadach określonych w art. 34 Rarty Nauczyciela,  
§ 8 i  § 9 rozporządzenia. 

§ 16 

1. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy dla 
nauczycieli wynosi odpowiednio: 
1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wycho-

wawczych w szkołach specjalnych oraz naucza-
nie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego – 200 złotych, 

2) za prowadzenie zajęć wychowawczych bezpo-
średnio z wychowankami lub na ich rzecz w 
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 
– 200 złotych, 

3) za prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu 
w szkołach specjalnych – 50 złotych, 
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4) za prowadzenie praktycznej nauki zawodu  
w szkołach rolniczych – zajęć praktycznych w 
terenie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzę-
cej i mechanizacji rolnictwa – 50 złotych, 

5) za prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych 
wynikających z realizacji zadań diagnostycznych i 
terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z 
młodziewą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośle-
dzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zabu-
rzeniami zachowania, zagrowonymi niedostosowa-
niem społecznym, uzalewnieniem oraz ich rodzica-
mi lub opiekunami w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych – 140 złotych, 

6) za prowadzenie zajęć w klasach łączonych w 
szkołach podstawowych – 80 złotych, 

7) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych z dziećmi i młodziewą upośledzonymi umy-
słowo w stopniu głębokim – 85 złotych. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w 
okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany  oraz w okresie  niewyko-
nywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone, jak za okres urlopu wypoczynkowego.  

3. Dodatek za trudne warunki pracy, o których mowa 
w ust. 2, wypłaca się w całości, jeweli nauczyciel 
realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go 
wymiar godzin oraz gdy nauczyciel, któremu powie-
rzono stanowisko kierownicze w szkole, realizuje w 
tych warunkach obowiązujący go wymiar godzin. 

4. Nauczycielowi realizującemu w trudnych warun-
kach tylko część obowiązującego wymiaru godzin 
lub zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, 
dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby go-
dzin przepracowanych w trudnych warunkach.  

§ 17 

1. Nauczycielom pracującym w warunkach uciąwli-
wych wymienionych w § 9  rozporządzenia przy-
sługuje dodatek w wysokości 100 złotych. 

2. Nauczycielce w ciąwy, przeniesionej do pracy nie-
uciąwliwej na podstawie orzeczenia lekarskiego 
stwierdzającego, we ze względu na stan ciąwy na-
uczycielka nie powinna wykonywać pracy dotych-
czasowej, dodatek za pracę w warunkach uciąwli-
wych, o których mowa w § 9 rozporządzeni, przy-
sługuje do dnia rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego 
w wysokości średniej miesięcznej dodatku z okresu 
3 miesięcy przed przeniesieniem. 

3. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne wa-
runki pracy i uciąwliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielowi prawo do obu dodatków. 

§ 18 

Dodatek za warunki pracy przyznaje: 
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi szkoły – Starosta  Powiatu. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE  I GODZINY DORAŹNYCH 

ZASTĘPSTW 

§ 19 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się według stawki osobistego zaszeregowania 

nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki 
pracy.  

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeweli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniających do do-
datku)  przez miesięczną liczbę godzin  tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego 
dla rodzaju  zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
godzin , o których mowa w ust. 2, uzyskuje się 
mnowąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16  
z  zaokrągleniem  do pełnych  godzin  w ten  spo-
sób, we za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a 
co najmniej  0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 20 

Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw 
stosuje się odpowiednio przepisy § 19 ust. 2, 3 
uchwały. 

§ 21 

1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową  okre-
śla:    
1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły,   
2) dla dyrektora – Starosta Powiatu. 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraź-
nych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu 
przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor 
szkoły. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

§ 22 

Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wyso-
kości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń oso-
bowych, z tego: 
1) 20% przeznacza się na nagrody organu prowadzą-

cego, 
2) 80% przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły. 

§ 23 

1. Nagrody z funduszu nagród mają charakter uzna-
niowy i przyznawane są nauczycielom za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej. 

2. Nagroda z funduszu nagród mowe być przyznana 
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą 
ocenę pracy i spełnia co najmniej 5 z kryteriów,  
o których mowa w ust.3. 

3. Nagroda mowe być przyznana nauczycielowi który: 
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone 

wynikami egzaminów, zakwalifikowaniem się 
uczniów do udziału w zawodach, olimpiadach i 
konkursach rejonowych, 

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

3) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości 
szkolne i środowiskowe, 
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4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 
wdrawania nowatorskich metod nauczania i wy-
chowania,  

5) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne i wypoczynkowe, 

6) posiada osiągnięcia w prowadzeniu nadobowiąz-
kowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

7) sprawuje opiekę nad organizacjami uczniowskimi 
działającymi w szkole, 

8) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie 
i zwalczanie przejawów patologii wśród dzieci  
i młodziewy, 

9) organizuje udział rodziców w wyciu szkoły, rozwija 
formy współdziałania szkoły z rodzicami, 

10) promuje szkołę poprzez udział w pracach równych 
organizacji społecznych,  

11) troszczy się o mienie szkoły i poszerzenie jej bazy 
dydaktycznej, 

12) angawuje się w remonty i inwestycje realizowane 
w szkole, 

13) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły, 
14) prawidłowo realizuje budwet szkoły, 
15) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły. 

§ 24 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty mowe 
wystąpić: 
1) dla nauczyciela  

a) dyrektor danej szkoły, 
b) rada pedagogiczna danej szkoły, 
c) rada rodziców danej szkoły, 

2) dla dyrektora szkoły 
a) organ nadzoru pedagogicznego, 
b) kierownik Wydziału Pdukacji, Rultury i Zdro-

wia Starostwa Powiatowego, 
c) rada pedagogiczna danej szkoły, 
d) rada rodziców danej szkoły. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 
mowe wystąpić: 
1) rada pedagogiczna danej szkoły, 
2) rada rodziców danej szkoły. 

3. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie nagród nale-
wy podać konkretne, wymierne efekty osiągane 
przez osobę nominowaną. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, nalewy skła-
dać do 15 września kawdego roku. 

5. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty składane 
przez dyrektora szkoły lub radę rodziców wymagają 
wcześniejszego zaopiniowania przez radę pedago-
giczną. 

§ 25 

1. Nagrody nauczycielom przyznają: 
1) ze środków, o których mowa w § 24 ust. 1 – 

Starosta Powiatu, 
2) ze środków, o których mowa w § 24 ust. 2 – 

Dyrektor szkoły.  
2. Nagrody, o których mowa w § 22, przyznaje się  

kawdego roku z okazji Dnia Pdukacji Narodowej.  
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagro-

da, o której mowa w ust. 2 mowe być wypłacona  
w innym terminie. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

PRZEPISY  KOŃCOWE 

§ 26 

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze  
godzin  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych  świadczenia, o których mowa w § 1, przy-
sługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru za-
trudnienia. 

§ 27 

1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świad-
czeń, o których mowa § 1,  stanowiących składniki 
wynagrodzenia nauczycieli  naliczane są w planach 
finansowych poszczególnych szkół. 

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o któ-
rych mowa w § 1, nie mowe przekroczyć kwoty 
przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o 
których mowa w ust. 1, bez ich zmiany.  

§ 28 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Środzie Śląskiej. 

§ 29 

Traci moc uchwała V/30/2007 Rady Powiatu w Śro-
dzie Śląskiej z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

§ 30 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2008 r. 
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

ZBIGNIEW BILIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 
NR XVIII/114/200  

z dnia 28 lutego 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwawy nr III/17/2002 Rady Powiaau w Środzie Śląsyiej 
z dnia 30 grudnia 2002 royu w sprawie zasad usaalania obowiązyowego 
wymiaru zajęć oraz udzielania zniżey nauczycielom zaarudnionym w szyowach 
i placówyach oświaaowych, dla yaórych Powiaa Średzyi jesa organem 
                                            prowadzącym 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, 
poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Rarta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały III/17/2002 Rady Powiatu w 
Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w spra-
wie zasad ustalania obowiązkowego  wymiaru zajęć 
oraz udzielania zniwek nauczycielom zatrudnionym w 
szkołach i placówkach oświatowych, dla których Po-
wiat Średzki jest organem prowadzącym  dodaje się  
§ 6  i § 7 w następującym brzmieniu: 

§ 6 

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych 
nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym 
wynosi 648 godzin rocznie. 

§ 7 

1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
zaocznym zalicza się godziny wykładów , konsulta-
cji, ćwiczeń i zajęć praktycznych oraz oceny prac 
kontrolnych. 

2. Faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oce-
niania prac egzaminacyjnych licząc poprawienie  
5 prac za 1 godzinę zajęć, godziny przeprowadzania 

egzaminów ustnych  licząc 3 egzaminowanych na 
jedną godzinę lekcyjną 

3. Rawdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 1 
realizowanych w niedzielę i święta liczy się za  
2 godziny zajęć. 

4. Rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela 
zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin następu-
je w kawdym semestrze. W okresie semestru na-
uczyciel obowiązany jest realizować połowę  rocz-
nego wymiaru  godzin zajęć. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Środzie Śląskiej. 

§ 3 

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

PRZPWODNICZACY RADY 
 

ZBIGNIEW BILIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 
NR XIX/135/0  

z dnia 20 lutego 2008 r. 

w sprawie usaalenia zasad poliayyi czynszowej dla mieszyaniowego zasobu 
Gminy Miejsyiej Kamienna Góra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)

oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Rodeksu cywilnego 
(Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.2) Rada Miejska w Ramiennej 
Górze uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  7006  – Poz. 1174 

§ 1 

Uwyte w uchwale określenia oznaczają: 
1. Mieszkaniowy zasób gminy – lokale mieszkalne i 

lokale socjalne stanowiące własność Gminy Miej-
skiej Ramienna Góra, zlokalizowane w budynkach 
będących jej własnością lub współwłasnością. 

2. Maksymalna stawka czynszu – miesięczna wartość 
czynszu za 1 m2 powierzchni uwytkowej lokalu 
mieszkalnego o najwywszej wartości uwytkowej. 

3. Minimalna stawka czynszu – miesięczna wartość 
czynszu 1 m2 powierzchni uwytkowej lokalu miesz-
kalnego o najniwszej wartości uwytkowej. 

§ 2 

W lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 
wysokość stawki czynszu z tytułu najmu lokalu miesz-
kalnego w poszczególnych latach nie mowe przekroczyć: 
1. w 2008 – 2,2% wartości odtworzeniowej lokalu. 
2. w 2009 – 2,4% wartości odtworzeniowej lokalu. 
3. w 2010 – 2,6% wartości odtworzeniowej lokalu. 
4. w 2011 – 2,8% wartości odtworzeniowej lokalu. 
5. w 2012 – 3,0% wartości odtworzeniowej lokalu. 

§ 3 

Wprowadza się zrównicowane stawki czynszu za lokale 
mieszkalne nalewące do mieszkaniowego zasobu Gmi-
ny Miejskiej Ramienna Góra uwzględniające ich war-
tość uwytkową poprzez obniwenie stawki maksymalnej. 

§ 4 

Do czynników obniwających maksymalną stawkę czyn-
szu nalewą: 
1. Połowenie budynków na peryferiach miasta – oś. 

Antonówka, ul. Rrzeszowska. 
2. Połowenie lokalu w budynku (np. w suterenie, na 

poddaszu). 
3. Brak w lokalu instalacji gazowej, centralnego 

ogrzewania, instalacji wod.-kan, wc, łazienki. 
4. Ciemna kuchnia, wspólnie uwytkowane pomiesz-

czenia wchodzące w skład powierzchni uwytkowej 
mieszkania. 

5. Stan techniczny  budynku – budynki przeznaczone  
do  rozbiórki  decyzją nadzoru budowlanego. 

§ 5 

Minimalna stawka czynszu po zastosowaniu zniwek nie 
mowe być niwsza niw 40% stawki maksymalnej. 

§ 6 

Stawka czynszu za lokale socjalne bez względu na 
poziom wyposawenia lokalu nie mowe przekroczyć 50% 
minimalnej stawki czynszu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NR.II.0911-8/171/08 z dnia 31 marca 2008 r. 
stwierdzono niewawność § 6). 

§ 7 

Podwywek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjal-
ne dokonuje się na podstawie zarządzenia Burmistrza 
Miasta Ramiennej Góry. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NR.II.0911-8/171/08 z dnia 31 marca 2008 r. 
stwierdzono niewawność § 7). 

§ 8 

Upowawnia się Burmistrza Miasta Ramiennej Góry do 
ustalenia maksymalnej stawki czynszu oraz wartości 
procentowych czynników obniwających tę stawkę, o 
których mowa w § 4 niniejszej uchwały, a takwe do 
okresowego obniwania czynszu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NR.II.0911-8/171/08 z dnia 31 marca 2008 r. 
stwierdzono niewawność § 8). 

§ 9 

1. Wprowadza się kaucję zabezpieczającą pokrycie 
nalewności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w 
wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za 
dany lokal, obliczanego wg stawek obowiązujących 
w dniu zawarcia umowy najmu. 

2. Raucji nie pobiera się od: 
a) najemców lokali socjalnych, 
b) najemców lokali zamiennych, 
c) najemców, którzy remontują wskazany lokal w 

ramach środków własnych, 
d) najemców, którzy dokonuj ą zamiany mieszkań 

pomiędzy stronami, 
e) osoby, które przekazują dotychczas zajmowany 

lokal do dyspozycji gminy w zamian za lokal o 
mniejszym metrawu – co najmniej o jedną izbę. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NR.II.0911-8/171/08 z dnia 31 marca 2008 r. 
stwierdzono niewawność § 9). 

§ 10 

Z dniem wejścia w wycie mniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XI/69/94 Rady Miejskiej w Ramiennej Gó-
rze z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia 
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 
oraz uchwała nr LXII/351/2001 Rady Miejskiej w Ra-
miennej Górze z dnia 30 października 2001 r. w spra-
wie ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszka-
niowego zasobu Gminy Miejskiej Ramienna Góra. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Ramiennej Góry. 

§ 12 

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

PRZPWODNICZĄCA RADY 
 

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 

_____________________ 
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, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 
94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  7007  – Poz. 1175 

1175 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU 
NR XVI/111/0  

z dnia 28 lutego 2008 r. 

w sprawie opwaay miejscowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 19 ust. 1 
pkt 1 lit. b), i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, 
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; 
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818) zarządza się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Lądku-Zdroju: 
1) określa wysokość stawek opłaty miejscowej; 
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płat-

ności opłaty miejscowej; 
3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, 

określa inkasentów, termin płatności dla inkasen-
tów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2 

Opłatę miejscowa wynosi 1,70 zł za kawdy dzień poby-
tu. 

§ 3 

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze 
inkasa. 

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne niemające osobo-
wości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynko-
we, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wy-
najmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych 
przebywających dłużej niw dobę w celach wypo-
czynkowych, szkoleniowych lub turystycznych we 

wsiach: Ronradów, Trzebieszowice, Skrzynka, Rąty 
Bystrzyckie, Radochów. 

§ 4 

Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagro-
dzenie w wysokości 5% zainkasowanych i terminowo 
odprowadzonych opłat. 

§ 5 

Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani 
są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy 
w Lądku-Zdroju w terminie do 5 dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. 

§ 6 

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

PRZPWODNICZACY 
RADY MIPJSRIPJ 

 
LESZEK PAZDYK 

_____________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Puropejskich: 

1) dyrektywy 92/106/PWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WP L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WP z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WP L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Puropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Puropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Puropejskiej – wydanie specjalne. 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  7008  – Poz. 1176 i 1177 

1176 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU 
NR XVI/112/0  

z dnia 28 lutego 2008 r. 

w sprawie usaalenia miejscowości, w yaórych pobiera się opwaaę miejscową 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie określenia minimalnych 
warunków, jakie powinny spełniać miejscowości, w których można pobierać 
opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1851) uchwala się, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Opłatę miejscową pobiera się na terenie miejscowości: 
1) Trzebieszowice, Ronradów, Skrzynka 
2) Rąty Bystrzyckie, Radochów zgodnie z przebiegiem 

granic określonych w tymczasowym statucie 
uzdrowiska Lądek-Zdrój. 

 

 

 

§ 2 

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

PRZPWODNICZĄCY 
RADY MIPJSRIPJ 

 
LESZEK PAZDYK 

__________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowenia następujących dyrektyw Wspólnot Puropejskich: 

1) dyrektywy 92/106/PWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WP L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WP z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WP L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Puropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Puropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Puropejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU 
NR XVI/113/0  

z dnia 28 lutego 2008 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifiyaay od opwaay za przeyszaaw-
cenie prawa użyayowania wieczysaego w prawo wwasności nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1, 2, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa uwytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze 
zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
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§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od opłaty  
z tytułu przekształcenia prawa uwytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości z zastrzewe-
niem ust. 3 i 4: 
1) osobom fizycznym będących uwytkownikami wie-

czystymi nieruchomości zabudowanych i wykorzy-
stywanych na cele mieszkaniowe zgodnie z aktem 
notarialnym oraz ich następcom prawnym w wyso-
kości 50%, gdy użytkowanie wieczyste zostało 
ustanowione po 5 grudnia 1990 r., 

2) osobom fizycznym będącym właścicielami lokali 
mieszkalnych, których udział w nieruchomości 
wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego 
w wysokości 50%, gdy użytkowanie wieczyste zo-
stało ustanowione po 5 grudnia 1990 r., 

3) w wysokości 99% od opłaty z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego, gdy prze-
kształcenie następuje na rzecz użytkowników wie-
czystych, będących osobami fizycznymi, które 
wniosły jednorazową opłatę za cały okres użytko-
wania wieczystego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, pod warunkiem, iw nieruchomość 
jest zabudowana i wykorzystywana na cele miesz-
kaniowe zgodnie z umową użytkowania wieczyste-
go, 

4) w wysokości 99% od opłaty z tytułu przekształce-
nia prawa, gdy przekształcenie następuje na rzecz 
tych użytkowników wieczystych nieruchomości  
o funkcji mieszkaniowej, którym nieruchomość zo-
stała oddana w użytkowanie wieczyste w związku 
z utratą mienia pozostawionego, wskutek wojny 
1939–1945 r. poza obecnym obszarem Państwa 
Polskiego. Uprawnienie to przysługuje takwe spad-
kobiercom wymienionych osób. 

§ 2 

1. Udzielenie bonifikat określonych w § 1 uwarunko-
wane jest spełnieniem przez wnioskodawców po-
niższych warunków: 
1) wniesienia opłaty na pokrycie kosztów przygo-

towania nieruchomości do przekształcenia, które 
umieszczane są na koncie depozytowym i rozli-
czane z faktycznie poniesionymi kosztami, 

2) wniesienia jednorazowej opłaty za przekształce-
nie uwytkowania wieczystego w prawo własno-
ści. 

2. Bonifikaty określone w § 1 nie przysługują w przy-
padku nieruchomości niezabudowanych i niewyko-
rzystywanych na cele mieszkaniowe. 

3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budyn-
kiem wykorzystywanym łącznie na cele mieszka-
niowe i inne cele (np. usługowe) bonifikata udzielo-
na jest wyłącznie w odniesieniu do tej powierzchni 
gruntu, która odpowiada powierzchni lokali miesz-
kalnych. Powierzchnia ta zostaje wyliczona propor-
cjonalnie w stosunku do powierzchni wszystkich 
lokali znajdujących się na nieruchomości. 

§ 3 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie Spółdzielniom 
Mieszkaniowym będącym właścicielami oraz 
współwłaścicielami budynków mieszkalnych bonifi-
katy w wysokości 90% od opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa uwytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości gruntowej. 

2. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 4 

1. Wyrawa się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w następujących przypadkach: 
1) zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, 
2) zamiany nieruchomości na inną nieruchomość 

przeznaczoną na cele mieszkaniowe, 
3) przeznaczenia środków uzyskanych ze zbycia 

nieruchomości na cele mieszkaniowe w okresie 
dwóch lat od zbycia nieruchomości. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju  
z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrawenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 42, poz. 629). 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-
Zdroju. 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZĄCY 
RADY MIPJSRIPJ 

 
LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU 
NR XVI/115/0  

z dnia 28 lutego 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwawy Rady Miejsyiej w Lądyu-Zdroju nr XXVI/30 /04  
z dnia 2  październiya 2004 w sprawie uchwalenia Saaauau Ośrodya Pomo-

cy Spowecznej w Lądyu Zdroju 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVI/308/04 z dnia 28 października 
2004 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lądku-Zdroju wprowadza się następują-
ce zmiany:  
1) § 13 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

4. Obsługę kasową świadczeń realizowanych za 
pośrednictwem Ośrodka zapewnia Powiatowy 
Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Lądku-
Zdroju, ul. Rościuszki 8, 

2) W § 14 ust. 2 ulega zmianie załącznik będący 
schematem organizacyjnym Ośrodka, który po 
zmianie otrzymuje brzmienie jak niżej: 

 
SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

Ośrodya Pomocy Spowecznej w Lądyu-Zdroju 
 

 
 
 

§ 2 

Pozostała treść uchwały nr XXVI/308/04 z dnia 28 
października 2004 w sprawie uchwalenia Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju pozostaje 
bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-
Zdroju. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w wycie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

PRZPWODNICZACY 
RADY MIPJSRIPJ 

 
LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 
NR XIX/1 6/0  

z dnia 27 lutego 2008 r. 

w sprawie usaalenia wysoyości saawyi procenaowej opwaay adiacencyiej 
z ayauwu wzrosau waraości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń 
                                     infrasaruyaury aechnicznej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie:  

 
 

§ 1 

Ustala stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej bu-
dową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 
50% równicy między wartością jaką nieruchomość 
miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich 
wybudowaniu. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklar-
skiej Poręby. 

 

§ 3 

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

PRZPWODNICZACY RADY 
 

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 
NR XIX/1 6/0  

z dnia 27 lutego 2008 r. 

w sprawie usaalenia wysoyości saawyi procenaowej opwaay adiacencyiej  
z ayauwu wzrosau waraości nieruchomości w wyniyu podziawu nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porę-
bie:  

 
 

§ 1 

Ustala stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 
na wniosek właściciela lub uwytkownika wieczystego, 
który wniósł opłaty roczne za cały okres uwytkowania 
wieczystego, w wysokości 30% równicy pomiędzy 
wartością jaką miała przed i po jej podziale. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklar-
skiej Poręby. 

§ 3 

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

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 
NR XX/97/200  

z dnia 13 marca 2008 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zawidowie 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę nowej ulicy w mieście  Zawido-
wie: 
– ulica – Henryya Sienyiewicza  biegnąca w  gra-
nicach działek  96, Obręb I, AM – 5. 

2. Przebieg i granica ulicy wymienionej w ust. 1 ozna-
czona jest na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 

PRZPWODNICZĄCY 
RADY MIPJSRIPJ 

 
ROBERT DRABKO 
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Zawączniy nr 1 do uchwawy Rady Miejsyiej 
w Zawidowie nr XX/97/200  z dnia  
13 marca 200  r. (poz. 11 1) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 
NR XX/9 /200  

z dnia 13 marca 2008 r. 

w sprawie usaalenia minimalnych saawey czynszu za wydzierżawienie grunau 
należącego do zasobu nieruchomości Gminy Zawidów 

 Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 2) i pkt 9) lit „a” oraz art. 40 ust. 2
pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Rada Miejska ustala  minimalne miesięczne stawki 
opłat czynszu za  grunty wydzierwawione z prze-
znaczeniem na: 
– na cele handlowo-usługowe – 3,50 zł/m2 

– na cele rozrywkowe – 5,00 zł/m2 
– na cele składowe i przemysłowe – 0,60 zł/m2 

– pod dzierwawę garawy –0,74 zł/m2 

(stawka będzie waloryzowana w okresach kwartal-
nych w oparciu o urzędowy wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług podanych przez GUS). 
– ogródki przydomowe – 0,05 zł/m2 

– pod pomieszczenia gospodarcze (komórki) – 
0,40. 

2. Ustala się minimalne stawki opat czynszu rocznego  
za dzierwawę gruntów rolnych: 
a) dla gruntów o powierzchni do 1000 m2 – 0,08 zł 

stawka obecna 0,01 do 1 ha 
b) dla gruntów o powierzchni do 5000 m2 – 0,04 zł 
c) dla gruntów o powierzchni powywej 5000 m2 

czynsz ustala się zgodnie z klasyfikacją gruntów 
przeliczając na kwintale pszenicy. 

§ 2 

Do czynszu dzierwawnego zostanie doliczony podatek 
VAT oraz podatek od nieruchomości. 

§ 3 

Traci wawność uchwała nr XXVIII/169/2000 Rady 
Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 listopada 2000 r.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidów. 

§ 5 

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

PRZPWODNICZĄCY 
RADY MIPJSRIPJ 

 
ROBERT DRABKO 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 
NR XVIII/103/200  

z dnia 26 marca 2008 r. 

zmieniająca uchwawę nr VII/42/2007 z dnia 25 ywieania 2007 r. w sprawie 
zwolnienia w ramach programu de minimis z podaayu od nieruchomości –
nieruchomości zajęaych na prowadzenie dziawalności gospodarczej na aerenie 
                                           Miasaa Zwoaoryja 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr VII/42/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. 
w sprawie zwolnienia w ramach programu de minimis 
z podatku od nieruchomości – nieruchomości zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
Miasta Złotoryja wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 2 usa. 1 i 2 uchwały zwrot „rok budweto-

wy/lata budwetowe” zamienia się na „rok kalenda-
rzowy/lata kalendarzowe”. 

2) § 5 oarzymuje brzmienie: 
1. Podmiot, któremu przysługuje zwolnienie od po-

datku od nieruchomości na zasadach określo-
nych w niniejszej uchwale zobowiązany jest zło-
wyć organowi podatkowemu:  
– deklarację podatkową, 
– informację o sytuacji ekonomicznej, 
– oświadczenie, we podmiot nie jest zagrowony i 

nie znajduje się w trudnej sytuacji ekono-
micznej i nie restrukturyzuje się, 

– zaświadczenia o uzyskanej pomocy de mini-
mis, 

– informację o kawdej innej pomocy uzyskanej  
z równych źródeł i w równych formach do dnia 
złowenia wniosku. 

2. Na początku kawdego roku kalendarzowego, naj-
później do 15 stycznia, podatnik korzystający ze 
zwolnienia jest zobowiązany przedłowyć infor-
macje dotyczące: 
1) poziomu zatrudnienia, 

2) kosztów pracy nowo zatrudnionych pracow-
ników, 

3) poniesionych nakładach inwestycyjnych. 
3) w § 7 dodaje się usa. 2 o nasaępującej areści: 

Wielkość pomocy udzielonej na podstawie niniejszej 
uchwały stwierdza się w zaświadczeniu o udzielo-
nej pomocy de minimis, 

4) §   usa. 1 pya 4 oarzymuje brzmienie: 
Podmiotów zagrowonych będących w trudnej sytu-
acji ekonomicznej w celu ich ratowania i restruktu-
ryzacji. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez 
zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

PRZPWODNICZĄCY 
RADY MIPJSRIPJ 

 
ANDRZEJ ZAJĄC 

 
 
 
 
 
 

11 4 

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI 
NR XII/61/200  

z dnia 13 lutego 2008 r. 

w sprawie uaworzenia Gminnej Biblioaeyi Publicznej Gminy Jeżów Sudecyi 
oraz nadania jej saaauau 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami); art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1998 r. Nr 85, poz. 539 ze 
zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 13, poz. 123 ze zmianami) Rada Gminy Jewów Sudecki uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Jewów 
Sudecki z siedzibą w Jewowie Sudeckim. 

§ 2 

1. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jewów Sudecki 
działa na terenie Gminy Jewów Sudecki. 

2. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jewów Sudecki 
prowadzi działalność przewidzianą ustawowo dla 

bibliotek, a w szczególności gromadzi i udostępnia 
zbiory biblioteczne mieszkańcom Gminy. 

§ 3 

1. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jewów Sudecki 
jest finansowana z budwetu Gminy. 

2. Działalność Biblioteki mowe być finansowana  
z wpływów z działalności statutowej, a takwe da-
rowizn, zapisów i spadków oraz innych źródeł. 
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§ 4 

Nadaje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy 
Jewów Sudecki w brzmieniu załącznika do niniejszej 
uchwały. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Je-
wów Sudecki. 

 

§ 6 

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

PRZPWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ARTUR SMOLAREK 

 
 

Zawączniy do uchwawy Rady Gminy 
Jeżów Sudecyi nr XII/61/200  z dnia 
13 luaego 200  r. (poz. 11 4) 

 
 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JEŻÓW SUDECKI  
Z SIEDZIABĄ W JEŻOWIE SUDECKIM 

 
R o z d z i a ł   I 

Nazwa, aeren dziawania insayaucji yulaury 

§ 1 

Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Biblioteką, 
jest samorządową instytucją kultury i działa na pod-
stawie: 
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizo-

waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), 

2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 85, poz. 539 ze zmianami), 

3. aktu o utworzeniu, 
4. postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Jewów Sudec-
ki, a terenem działania Gmina Jewów Sudecki w 
Województwie Dolnośląskim. 

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Jewów Su-
decki. 

3. Biblioteka jest instytucją kultury utworzoną uchwa-
łą Rady Gminy. 

4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą 
wpisu do Rejestru samorządowych instytucji kultu-
ry, prowadzonego przez Organizatora. 

§ 3 

Biblioteka prowadzi punkty biblioteczne na terenie 
Gminy w następujących miejscowościach: 
1. Punkt Biblioteczny w Dziwiszowie, 
2. Punkt Biblioteczny w Siedlęcinie. 

§ 4 

Biblioteka uwywa pieczęci podłuwnej o treści: „Gminna 
Biblioteka Publiczna Gminy Jewów Sudecki z siedzibą 
Jewów Sudecki, ul. Rręta 27”. 

R o z d z i a ł   II 

Zayres dziawalności biblioaeyi 

§ 5 

1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokaja-
nie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych  

i  informacyjnych  społeczeństwa  oraz  upo-
wszechnianie wiedzy i  rozwój kultury. 

2. Biblioteka w szczególności: 
1) gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne 

słuwące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokaja-
niu potrzeb edukacyjnych i samoszkoleniowych, 

2) gromadzi, opracowuje, przechowuje i chroni ma-
teriały biblioteczne, ze szczególnym uwzględnie-
niem materiałów dotyczących regionu Rarkono-
szy i Gór Raczawskich, 

3) udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu, wy-
powycza do domu oraz prowadzi wypowyczenia 
międzybiblioteczne, 

4) organizuje czytelnictwo i udostępnia materiały 
biblioteczne osobom niepełnosprawnym, 

5) prowadzi działalność informacyjno-bibliogra-
ficzną, 

6) popularyzuje ksiąwki i czytelnictwo, 
7) współdziała z bibliotekami innych sieci, instytu-

cjami upowszechniania kultury, organizacjami  
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu po-
trzeb oświatowych i kulturalnych społeczeń-
stwa, 

8) doskonali formy i metody pracy bibliotecznej. 
3. Zakres działania ustalony dla Gminnej Biblioteki 

Publicznej Gminy Jewów  Sudecki obejmuje równiew 
punkty biblioteczne. 

R o z d z i a ł   III 

Organy zarządzające i sposób ich powowywania 

§ 6 

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Grodzka 
Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze, pełniąca funkcję 
Biblioteki Powiatowej oraz Dolnośląska Biblioteka Pu-
bliczna we Wrocławiu. 

§ 7 

1. Biblioteką kieruje Rierownik powoływany i odwoły-
wany przez Wójta Gminy Jewów Sudecki. 

2. Do zakresu działania Rierownika nalewy w szczegól-
ności: 
1) kierowanie biewącą działalnością, 
2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, 
3) zarządzanie majątkiem Biblioteki, 
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4) zatrudnienie i zwalnianie pracowników, 
5) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników, 
6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń słuw-

bowych, 
7) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocz-

nego planu finansowego, 
8) sporządzenie rocznego sprawozdania z działal-

ności, 
9) występowanie, w zalewności od potrzeb, z wnio-

skami o udzielenie dotacji na realizację zadań ob-
jętych mecenatem państwa i na dofinansowanie 
biewących zadań własnych. 

§ 8 

Wewnętrzną organizację Biblioteki określa Regulamin 
Organizacyjny nadany przez Rierownika Biblioteki po 
zasięgnięciu opinii Wójta Gminy. 

R o z d z i a ł   IV 

Sposób uzysyiwania środyów finansowych 

§ 9 

Biblioteka samodzielnie prowadzi gospodarkę finanso-
wą na zasadach określonych w ustawie o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w usta-
wie o finansach publicznych. 

§ 10 

1. Biblioteka mowe prowadzić działalność, z której 
przychody przeznaczone będą na realizację celów 

statutowych i pokrywanie kosztów działalności bie-
wącej.  

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie mowe koli-
dować z realizacją zadań statutowych. 

§ 11 

Źródłami środków finansowych są: 
1. wpływy z działalności statutowej, 
2. dotacje z budwetu Gminy, 
3. darowizny, spadki, zapisy, 
4. inne źródła. 

§ 12 

Do dokonywania  czynności prawnych  w imieniu Bi-
blioteki upowawniony jest samodzielnie Rierownik lub 
jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego 
pełnomocnictwa. 

R o z d z i a ł   V 

Zasady doyonywania zmian saaauaowych  
oraz posaanowienia yońcowe 

§ 13 

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie 
.określonym dla jego nadania. 
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UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA 
NR XX/90/0  

z dnia 27 lutego 2008 r. 

w sprawie uaworzenia saawych obwodów gwosowania, usaalenia ich granic  
i numerów oraz siedzib obwodowych yomisji wyborczych 

 Na podstawie art. 30 ust. 2, w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 wraz 
z późn. zm.) Rada Gminy Ramienna Góra uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W związku ze zmianą liczby mieszkańców w dotychczasowym obwodzie głosowania nr 5, przekraczającą 3000 
osób, tworzy się kolejny stały obwód głosowania, jak w poniwszym wykazie: 
 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Romisji Wyborczej 

1 Sołectwo: Czadrów Czadrów nr 26 Świetlica Wiejska 
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§ 2 

Po dokonanych zmianach, w sposób jak określono w § poprzednim, podział gminy Ramienna Góra na stałe ob-
wody głosowania określa poniwszy wykaz: 
 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Romisji Wyborczej 

1 Sołectwa: Leszczyniec, Ogorzelec, Szarocin 
Leszczyniec nr 100 

Filia Biblioteki Publicznej 

2 Sołectwa: Czarnów, Pisarzowice, Raszów, Rędziny 
Pisarzowice nr 72 

Placówka Ośrodka Rultury 

3 Sołectwa: Janiszów, Przedwojów 
Przedwojów nr 45 
Świetlica Wiejska 

4 Sołectwa: Dębrznik, Ptaszków 
Ptaszków nr 49 

Szkoła Podstawowa 

5 Sołectwa: Jawiszów, Rrzeszów, Lipienica, Olszyny 
Rrzeszów ul. Ralwaria nr 1 

Ośrodek Rultury 

6 
Sołectwa: Dobromyśl, Gorzeszów, Rochanów, Rrze-
szówek 

Gorzeszów nr 113 
Świetlica Wiejska 

7 
Sołectwo: Czadrów 
 

Czadrów nr 26  
Świetlica Wiejska 

 
§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIX/18/98 Zarządu Gminy Ramienna z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia 
obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w wycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gmi-
ny. 
 

PRZPWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZYGMUNT HOMONCIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 106/XVII/200  

z dnia 22 lutego 2008 r. 

w sprawie usaalenia zasad yorzysaania ze saowówey szyolnych i wysoyości 
opwaa za posiwyi 

 Na podstawie art. 67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) i art. 40 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co na-
stępuje: 
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§ 1 

1) Przez posiłek, o którym mowa w niniejszej uchwa-
le, rozumie się: 
a) obiad składający się z dwóch dań o pełnej gra-

maturze wywieniowej; 
b) obiad składający się z dwóch dań o mniejszej 

gramaturze wywieniowej, określany jako pół 
obiadu. 

2) Posiłki przygotowuje kuchnia działająca przy sto-
łówce szkolnej prowadzonej w ramach działalności 
statutowej szkoły. 

3) Oprócz uczniów z posiłków w stołówce szkolnej 
mogą korzystać pracownicy szkoły oraz inne osoby 
(członkowie rodzin pracowników i osoby obce nie-
związane ze szkołą). 

§ 2 

1) Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry 
do 10 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszo-
na. 

2) Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu 
liczby dni nieskorzystania z posiłków i wysokości 
opłaty za dany posiłek. Rodzic, opiekun prawny 
ucznia lub inna osoba korzystająca z posiłku zgłasza 
przed przygotowaniem posiłku w szkole okres nie-
skorzystania z posiłku, a jeśli dotyczy to dnia, w 
którym następuje zgłoszenie, to czyni to do godziny 
8.00. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie pod-
lega zwrotowi. 

3) Zapisy osób chętnych do korzystania z posiłków z 
uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych 
do wywienia w ramach przekazanych szkole środ-
ków w terminie określonym w pkt 1  przez Gminną 
Romisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysła-
kowicach prowadzi upowawniony przez dyrektora 
pracownik szkoły. 

4) Zbiorczą listę osób korzystających z posiłków na 
stołówce szkolnej prowadzi szkoła.  

§ 3 

1) Ustala się następujące wysokości opłat za posiłki 
obiadowe wydawane na stołówce szkolnej: 
a) obiad składający się z dwóch dań o pełnej gra-

maturze wywieniowej dla ucznia – 3,- zł, 
b) obiad składający się z dwóch dań o mniejszej 

gramaturze, określany jako tzw. pół obiadu dla 
uczniów odbywających roczne przygotowanie 
przedszkolne oraz uczniów klas I–III szkoły pod-
stawowej – 1,70 zł, 

c) obiad składający się z dwóch dań o pełnej gra-
maturze wywieniowej dla pracowników szkoły – 
5,- zł, 

d) obiad składający się z dwóch dań o pełnej gra-
maturze wywieniowej dla innych osób (członko-
wie rodzin pracowników szkoły i osoby obce 
niezwiązane ze szkołą): 
6,50 zł w szkołach podstawowych; 7,50 zł w 
zespołach szkół. 

2) Opłata nie podlega podziałowi na opłatę za pierw-
sze i drugie danie. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy My-
słakowice. 

§ 5 

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

PRZPWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
MARIA KUCZAJ 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 
NR XVI/11 /0  

z dnia 25 marca 2008 r. 

w sprawie usaalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz yryaeriów 
i arybu przyznawania nagród nauczycielom zaarudnionym w szyowach i pla-
cówyach oświaaowych, yaórych organem prowadzącym jesa Gmina Święaa 
                                               Kaaarzyna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i 10 oraz art. 42 ust. 7 i art. 54 ust. 7 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Święta Ratarzyna uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

Ilekroć w dalszych zapisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 
1) rozporządzeniu – nalewy przez to rozumieć rozpo-

rządzenie Ministra Pdukacji Narodowej z dnia  
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 
22, poz. 181 z późniejszymi zm.). 

2) szkole – nalewy przez to rozumieć szkoły podsta-
wowe, gimnazjum, przedszkola, świetlice, tj. pla-
cówki publiczne będące jednostkami organizacyj-
nymi Gminy Święta Ratarzyna,  

3) dyrektorze – nalewy przez to rozumieć dyrektora 
jednostki, o której mowa w pkt. 2, 

4) wójcie – nalewy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Święta Ratarzyna. 

§ 2 

W 2008 roku przewiduje się mowliwość podwywszenia 
do 20% minimalnych stawek wynagrodzenia określo-
nych w rozporządzeniu pochodzących ze środków  
z dochodów własnych Gminy Święta Ratarzyna.  

§ 3 

DODATEK MOTYWACYJNY DLA NAUCZYCIELI 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  
a w szczególności: 

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
mowliwości i pracy nauczyciela, co najmniej 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i 
sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, 
konkursach, zawodach itp. 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ro-
dzicami, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawcze-
go uczniów, aktywne i efektywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki, 

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

5) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
7) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych, 

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

9) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
10) zaangawowanie w realizację czynności i zadań 

określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Rarty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych, 
b) aktywny udział w realizowaniu innych za-

dań statutowych placówki oświatowej. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora 
szkoły decydują w szczególności kryteria: 
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi placówki: 
a) podejmowanie działań zmierzających do 

wzbogacenia majątku szkolnego, 
b) pozyskiwanie środków pozabudwetowych 

oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele placówki oświatowej, 

c) 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) współpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli, 
f) podejmowanie innych działań mających na 

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

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

towe, artystyczne, 
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-

dzenie programów autorskich, innowacji  
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy placówki po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie działań pro-
filaktycznych zapobiegających zagroweniom 
społecznym, 

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

e) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły  
i Samorządem Uczniowskim. 

3. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatku 
motywacyjnego dla nauczycieli ustala się w wyso-
kości 100 zł w przeliczeniu na jeden pełny etat na-
uczyciela. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor szkoły w oparciu o kryteria, o których 
mowa w ust. 2, w wysokości do 30% wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek moty-
wacyjny mowe być przyznany na okresy 3 lub  
6 miesięcy.  

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przy-
znaje wójt w oparciu o kryteria, o których mowa w 
ust. 2, na okres 6 miesięcy w wysokości do 30% 
wynagrodzenia zasadniczego dyrektora. 

6. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
bywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej 
placówce, zaś na stanowisku dyrektora po przepra-
cowaniu pół roku w danej placówce. 

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

§ 4 

DODATEK FUNKCYJNY 

1. Dodatek funkcyjny dyrektorom szkół przyznaje 
wójt, a wicedyrektorom i pozostałym osobom zaj-
mującym inne stanowiska kierownicze, dodatek 
funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły. 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 
się za: 
1) warunki organizacyjne: 

a) liczbę oddziałów, 
b) liczbę zastępców, 
c) zmianowość, 
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje 

szkoła; 
2) efektywność funkcjonowania szkoły: 

a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środ-
kami finansowymi, 

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, 
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach 

działalności gospodarczej szkoły, 
d) przestrzeganie przepisów bhp na terenie 

szkoły; 
3. Osobie, której powierzono stanowisko dyrektora 

szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustano-
wione w statucie szkoły, przysługuje dodatek funk-
cyjny obliczany procentowo na podstawie wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 
posiadającego stopień naukowy doktora lub doktora 
habilitowanego albo tytuł zawodowy magistra  
z przygotowaniem pedagogicznym, w wysokości 
określonej w poniwej podanej tabeli: 

 
Tabela dodaayów funycyjnych 

 
Wysokość  

dodatku funkcyjnego (zł) Typy szkół (placówek), 
stanowiska kierownicze 

od do 
Przedszkola: 
a) dyrektor 
b) wicedyrektor 

500 
300 

1000 
 600 

Szkoły : 
a) dyrektor szkoły 
b) wicedyrektor szkoły 
c) kierownik świetlicy, filii 

 
600 
400 
400 

 
1500 
1000 
 600 

 
4. Dodatek funkcyjny przysługuje równiew nauczycie-

lom, którym czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obo-
wiązki w zastępstwie. 

5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwsze-
go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
trzech miesiącach zastępstwa. 

6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stawu, w wyso-

kości 100 zł za kawdego nauczyciela powierzo-
nego opiece, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w przed-
szkolu i oddziale klasy „0” wysokości 80 zł, w 
szkole podstawowej 100 zł, gimnazjum 120 zł, 

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub 
nauczyciela – konsultanta, w wysokości do 
25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego o kwalifikacjach określonych w  
I grupie rozporządzenia. 

§ 5 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje na-
uczycielom za prowadzenie: 
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifiko-

wanego do kształcenia specjalnego – w wyso-
kości 20% wynagrodzenia zasadniczego, 

2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i 
młodziewą upośledzoną umysłowo w stopniu głę-
bokim – w wysokości 20% wynagrodzenia za-
sadniczego, 

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w 
szkołach podstawowych – w wysokości 10% 
stawki godzinowej za kawdą przepracowaną w 
tych klasach godzinę nauczania, 

2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w 
całości, jeweli nauczyciel realizuje w takich warun-
kach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w 
przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warun-
kach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wy-
płaca się w proporcjonalnej części, jeweli nauczyciel 
realizuje w trudnych warunkach tylko część obo-
wiązującego wymiaru lub jeweli jest zatrudniony w 
niepełnym wymiarze zajęć. 

3. Dodatek za uciąwliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielom w wysokości 10% stawki godzino-
wej za kawdą efektywnie przepracowaną godzinę 
zajęć za prowadzenie: 
1)  zajęć z dziećmi i młodziewą, których rodzaj i sto-

pień niepełnosprawności został określony w § 2 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów 
oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 
16 roku wycia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasad-
nia konieczność sprawowania stałej opieki lub 
udzielania pomocy, oraz prowadzonych  
z dziećmi i młodziewą powywej 16 roku wycia,  
u których wystąpiło naruszenie sprawności or-
ganizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.  
w sprawie orzekania o niepełnosprawności  
i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139,  
poz. 1328), 

2) zajęć w oddziale lub grupie wychowawczej  
z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim,  
w których znajduje się co najmniej jedno dziecko 
z niepełnosprawnością, o której mowa w pkt 1, 
a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie 
wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone 
umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym, pod warunkiem, we zajęcia dydaktyczne 
prowadzone są według odrębnego programu na-
uczania obowiązującego w tego typu szkole spe-
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cjalnej, natomiast zajęcia wychowawcze według 
odrębnego programu wychowawczego opraco-
wanego przez wychowawcę. 

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne wa-
runki pracy i za uciąwliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielowi prawo do jednego, wywszego dodat-
ku. 

5. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla 
nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrek-
tora wójt. 

§ 6 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH 

ZASTĘPSTW 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z za-
strzeweniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeweli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych, uciąwliwych 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. Nauczycielom realizującym tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 
Rarty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę do-
raźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeweli praca 
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w 
warunkach trudnych, uciąwliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin reali-
zowanego wymiaru zajęć.   

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

4. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowiska o równym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się 
dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stano-
wiska przez wymiar obowiązkowy, wynikający  
z zapisów art. 42 ust. 3 ustawy Rarta Nauczyciela 
z uwzględnieniem zapisu art. 42 ust.6 cytowanej 
ustawy i sumując te ilorazy (po zaokrągleniu do 
liczby całkowitej). 
Przykład: Nauczyciel uczy w wymiarze 12 godzin 
matematyki i realizuje 13 godz. jako wychowawca 
świetlicy, tj. 12/18 + 13/26 =0,67 +0,50 = 1,17 
25/1,17 = 21,37 = 21. W tym przykładzie na-
uczyciel realizuje 25 godzin, z czego dla wymiaru 
obowiązkowego 21 godzin oraz 4 godziny ponad-
wymiarowe. 

§ 7 

WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE 

Nauczycielowi, który sprawował opiekę nad dziećmi 
wyjewdwającymi do innych miejscowości w ramach 
tzw. „Zielonych Szkół”, trwających co najmniej 5 dni, 
przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za 4 godziny 
ponadwymiarowe, za kawdy dzień pobytu.  

§ 8 

DODATKI MIESZKANIOWE 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niw-
szym niw połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin w placówkach oświatowych na te-
renie Gminy Święta Ratarzyna i posiadającemu 
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowi-
ska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkanio-
wy. W zalewności od liczby osób w rodzinie, wyso-
kość dodatku mieszkaniowego uprawnionego na-
uczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie     – 2% 
2) przy dwóch osobach w rodzinie    – 4% 
3) przy trzech osobach w rodzinie    – 6% 
4) przy czterech i więcej osobach  

w rodzinie           – 8% 
najniwszego wynagrodzenia pracowniczego ustalo-

nego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej. 

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: 
1) współmałwonka, który nie posiada własnego źró-

dła dochodu  
2) pozostających na utrzymaniu nauczyciela i jego 

współmałwonka dzieci do ukończenia 18 roku 
wycia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły 
ponadgimnazjalnej, nie dłuwej niw do ukończenia 
21 roku wycia, 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małwonka niepracujące dzieci 
będące studentami do czasu ukończenia studiów 
wywszych, nie dłuwej jednak niw do 26 roku wy-
cia, 

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
źródła dochodu. 

3. Nauczycielowi i jego współmałwonkowi, będącemu 
takwe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w 
wysokości określonej w ust. 1. Małwonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał ten dodatek. 

4. Nauczycielowi przyznaje się dodatek mieszkaniowy 
na jego wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje 
dyrektor, a dyrektorowi przyznaje Wójt. 

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi 
niezalewnie od tytułu prawnego do zajmowanego 
przez niego lokalu mieszkalnego, od pierwszego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel złowył wniosek o jego przyznanie. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w 
okresie wykonywania pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie, a takwe w okresach: 
1) pobierania zasiłku społecznego, 
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2) odbywania słuwby wojskowej, przeszkolenia woj-
skowego, w przypadku, gdy z nauczycielem 
powołanym do słuwby wojskowej zawarta była 
umowa na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłuwej niw do końca okresu, na który umowa 
była zawarta, 

3) korzystania z urlopu wychowawczego. 
7. Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obo-

wiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę 
o okolicznościach powodujących utratę prawa do 
dodatku mieszkaniowego lub zmianę jego wysoko-
ści. 

§ 9 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjal-
nego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno- 
-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Rarty Nauczycie-
la. 

2. Środki na nagrody w ramach funduszu specjalnego 
nagród dla nauczycieli w wysokości nie mniejszej 
niw 1% planowanych środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym 
planie finansowym jednostek oświatowych, z cze-
go: 
1) 70% środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora, 
2) 30% środków funduszu przeznacza się na na-

grody Wójta Gminy. 
3. Nagrody z funduszu specjalnego mają charakter 

uznaniowy, nagrody są przyznawane w terminie do 
dnia 14 października kawdego roku z okazji Dnia 
Pdukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach 
nagroda mowe być przyznana w innym terminie. 
Termin składania wniosków o nagrodę Wójta Gmi-
ny upływa 1 października.  

4. Wniosek o nagrodę Wójta dla dyrektora szkoły po-
winien być zaopiniowany przez Dyrektora Jednostki 
Obsługi Szkół. 

5. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać 
następujące dane kandydata do nagrody: 
1) imię i nazwisko, 
2) nazwę szkoły, 
3) zajmowane stanowisko, 
4) otrzymane dotychczas nagrody, 
5) ocenę pracy pedagogicznej, 
6) uzasadnienie, w którym nalewy zamieścić infor-

macje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w 
ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody. 

6. Nagroda mowe być przyznana nauczycielowi, który 
posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicz-
nej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z nastę-
pujących kryteriów: 
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianach i egzaminach 
uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrawania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowywania autorskich 
programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału 

w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III 
stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (ze-
spół uczniów) I–III miejsca w konkursach, 
zawodach, przeglądach i festiwalach woje-
wódzkich i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami 
mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-
czą w klasie lub szkole, w szczególności 
przez organizowanie wycieczek, udział 
uczniów w spektaklach teatralnych, koncer-
tach, wystawach i spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodziewy, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 
z uczniami, 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub wyciowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodziewy, w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki  
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, po-
licją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz 
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedostoso-
wania społecznego dzieci i młodziewy, 

d) organizuje udział rodziców w wyciu szkoły lub 
placówki, rozwija formy współdziałania szko-
ły lub placówki z rodzicami, 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej 
na: 
a) udziale w zorganizowanych formach dosko-

nalenia zawodowego, 
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji za-

wodowej nauczycieli podejmujących pracę w 
zawodzie nauczyciela. 

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

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

§ 11 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  7024  – Poz. 1187 i 1188 

§ 12 

Regulamin niniejszy został uzgodniony i przedłowony do 
zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje 
związkowe w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Romi-
sji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 14 

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

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

JERZY WOŹNIAK 

 
 
 
 
 

11   

UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 
NR XIV/103/0  

z dnia 19 marca 2008 r. 

w sprawie pomocy zdrowoanej dla nauczycieli szyów prowadzonych przez 
Gminę Zwoaoryja   

 Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , 
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, 
poz. 542, Nr 102, poz. 689 , Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Złotoryja oraz nauczycielom – eme-
rytom i rencistom tych szkół, przyznaje się pomoc 
zdrowotną, w ramach środków przeznaczonych na ten 
cel w uchwale  budwetowej. 

§ 2 

Pomoc zdrowotna mowe być udzielona nauczycielom  
z powodu: 
1) przewlekłej lub cięwkiej  choroby; 
2) długotrwałego leczenia szpitalnego z koniecznością 

dalszego przebywania w domu; 
3) długotrwałego leczenia specjalistycznego; 
4) leczenia sanatoryjnego w wyniku przebytej choro-

by; 
5) rehabilitacji powypadkowej lub związanej z choro-

bami zawodowymi. 

§ 3 

1. Pomoc zdrowotna  ma charakter socjalny i jest 
udzielana w formie zasiłku pienięwnego na dofinan-
sowanie poniesionych kosztów leczenia. Wniosek o 
przyznanie pomocy składa się do dyrektora szkoły. 

2. Do wniosku nalewy dołączyć w szczególności: 
1) zaświadczenia lekarskie  potwierdzające  oko-

liczności wymienione w § 2, karty leczenia szpi-
talnego, itp.; 

2) imienne rachunki lub faktury stwierdzające po-
niesione koszty; 

3) oświadczenie o wysokości średnich miesięcz-
nych dochodów przypadających na jednego 

członka rodziny  za okres ostatnich trzech mie-
sięcy przed złoweniem  wniosku. 

3. Z pomocy zdrowotnej mowna  skorzystać nie czę-
ściej niw raz w roku kalendarzowym, zaś w szcze-
gólnie cięwkich przypadkach mowna udzielić dodat-
kowej pomocy, w ramach środków przeznaczonych 
na ten cel. 

§ 4 

Wysokość zasiłku pienięwnego  mowe być zrównicowa-
na, w zalewności od okoliczności (rodzaj choroby, 
okres leczenia, sytuacja materialna, poniesione koszty 
leczenia, itp.). 

§ 5 

W terminie do końca stycznia kawdego roku dyrektor 
szkoły składa wójtowi gminy sprawozdanie ze sposobu 
wykorzystania funduszu zdrowotnego przyznanego 
szkole w poprzednim roku budwetowym. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zło-
toryja. 

§ 7 

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

PRZPWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF  PAWLUS 
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ZARZĄDZENIE STAROSTY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
NR 11/200  

z dnia 17 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/200  z dnia   luaego 200  r. w sprawie 
usaalenia średniego miesięcznego yoszau uarzymania mieszyańca w domach 
           opieyi spowecznej na aerenie powiaau oleśnicyiego  w royu 200  

 Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 6 pkt 15  ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się zarządzenie nr 7/2008 z dnia 8 lutego 
2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania mieszkańca w domach opieki spo-
łecznej na terenie powiatu oleśnickiego  w roku 2008  
w ten sposób, we § 1 pkt 1 tego zarządzenia otrzymu-
je brzmienie: „1) w Powiatowym Domu Pomocy Spo-
łecznej w Ostrowinie na kwotę 2195 zł”.   

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w wycie z dniem podpisania. 

§ 3 

Zarządzenie  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 

STAROSTA POWIATU 
 

ZBIGNIEW POTYRAŁA 
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ZARZĄDZENIE STAROSTY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
NR 12/200  

z dnia 17 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr  /200  z dnia   luaego 200  r. w sprawie 
usaalenia średniego miesięcznego yoszau uarzymania dziecya w placówyach 
 opieyuńczo-wychowawczych na aerenie powiaau oleśnicyiego w royu 200  

 Na podstawie art.  34 ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z  2001  Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
oraz art. 86 ust. 7 w zw. z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) zarządzam, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się zarządzenie nr 8/2008 z dnia 8 lutego 
2008 r. w  sprawie ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- 
-wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w 
roku 2008 w ten sposób, we § 1 pkt 1 tego zarządze-
nia otrzymuje brzmienie: 
„1) w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- 
-Wychowawczej w Bierutowie na kwotę 2.329,51 zł.” 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w wycie z dniem podpisania.  

§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 
 
 

STAROSTA POWIATU 
 

ZBIGNIEW POTYRAŁA 
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ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA 
NR 2 91/0  

z dnia 10 marca 2008 r. 

zmieniające zarządzenie nr 1942/07 Prezydenaa Wrocwawia z dnia 1  paź-
dzierniya 2007 r. w sprawie usaalenia rozywadu godzin pracy apaey 
                       ogólnodosaępnych na aerenie Miasaa Wrocwawia 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1)) oraz art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, 
poz. 533, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W zarządzeniu nr 1942/07 Prezydenta Wrocławia  
z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Miasta Wrocławia wprowadza się następujące 
zmiany: 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych obowiązujący na terenie Miasta 
Wrocławia: 
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

przedziale pomiędzy godz. 700 a godz. 2200; 
2) w soboty w przedziale pomiędzy godz. 800  

a godz. 2200. 
2. Godziny otwarcia i zamknięcia apteki w przedziale 

godzin, o którym mowa w ust. 1, wyznacza przed-
siębiorca prowadzący aptekę. 

3. Przedsiębiorca prowadzący aptekę, niedziałającą w 
systemie całodobowym, o którym mowa w ust. 4, 
mowe wyznaczyć godziny jej pracy przypadające 
równiew w niedziele i święta w przedziale godzin 
pomiędzy 800 a 2100, po powiadomieniu Wydziału 

Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia i przy za-
pewnieniu odpowiedniej informacji dla mieszkań-
ców. 

4. Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta 
Wrocławia, pracujących w systemie całodobowym, 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jego 
integralną część.”. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wy-
działu Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w wycie po upływie czternastu 
dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRPZYDPNT 
 

RAFAŁ DUTKIEWICZ 

___________________ 
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, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  
Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92,  
poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, 
Nr 179, poz. 1485, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 217, poz. 1588, z 2007 r. Nr 50,  
poz. 331, Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172. 
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ZARZĄDZENIE STAROSTY ZGORZELECKIEGO  
NR 17/200  

z dnia 17 marca 2008 r. 

w sprawie usaalenia miesięcznego yoszau uarzymania mieszyańca w domach 
pomocy spowecznej na aerenie powiaau zgorzelecyiego 

 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.) Starosta Zgorze-
lecki zarządza, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 
domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorze-
leckiego w 2008 r. w wysokości: 
1. 2.124,20 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” 

w Zgorzelcu; 
2. 2,157,88 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Ju-

trzenka” w Zgorzelcu; 
3. 2,.027,06 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Ję-

drek” w Opolnie-Zdroju. 
 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w wycie z dniem podpisania,  
z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. 
 

STAROSTA 
 

PIOTR WORONIAK 
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ZARZĄDZENIE STAROSTY ZŁOTORYJSKIEGO  
NR 1/200  

z dnia 11 marca 2008 r. 

w sprawie usaalenia średniego miesięcznego yoszau uarzymania dziecya 
w 200  r. w placówyach opieyuńczo-wychowawczych prowadzonych przez 
                                           powiaa zwoaoryjsyi 

 Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarzą-
dzam, co nastepuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam w 2008 r. średni miesięczny koszt utrzymania 
dziecka: 
1. w Domu Dziecka im. Jana Wywykowskiego w Wil-

kowie w wysokości 2.041,65,- zw (słownie: dwa 
tysiące czterdzieści jeden złotych 65/100), 

2. w Domu Dziecka „Sobieradzik” w Wojcieszowie w 
wysokości 2.122,70,- zw (słownie: dwa tysiące sto 
dwadzieścia dwa złote 70/100). 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w wycie z dniem wydania, z mo-
cą obowiązująca od miesiąca następującego po mie-
siącu ogłoszenia. 

§ 3 

Zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAROSTA 
 

RYSZARD RASZKIEWICZ 
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 PREZES     Wrocław, dnia 28 marca 2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWA-4210-8(2)/2008/13317/I/RW 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Rodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. 
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387 i z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 
162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, 
poz. 1524) i art. 47 ust. 1 i 2, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1123 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 
124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) 

na wniosey 

przedsiębiorstwa energetycznego 

INTERPEP Spówya z ograniczoną odpowiedzialnością, 
EC Wizów, Spówya yomandyaowa 

z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 169 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny (NIP): 951-213-28-38 
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” 

 

złowony w dniu 27 marca 2008 r. (pismo z dnia 20 marca 2008 r. bez znaku), dotyczący przedłuwenia do dnia 
31 marca 2009 r. okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej moja decyzja z dnia 
22 grudnia 2005 r. nr OWA-4210-36(22)/2005/13317/I/PS, zmienioną decyzjami z dnia 4 kwietnia 2006 r., 
OWA-4210-10(3)/2006/13317/I/RW, z dnia 4 stycznia 2007 r. nr OWA-4210-46(3)/2006/2007/13317/I/TRc 
oraz z dnia 21 marca 2007 r., nr OWA-4210-12(2)/2007/13317/I/RW, 

posaanawiam 

uwzględnić w części aen wniosey i zmienić moją decyzję z dnia 22 grudnia 2005 r. nr OWA-4210-
36(22)/2005/13317/I/PS, zmienioną decyzjami z dnia 4 kwietnia 2006 r., OWA-4210-10(3)/2006/13317/I/RW, 
z dnia 4 stycznia 2007 r., nr OWA-4210-46(3)/2006/2007/13317/I/TRc oraz z dnia 21 marca 2007 r., nr 
OWA-4210-12(2)/2007/13317/I/RW, w zakresie ustalonego nią okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przed-
siębiorstwa, wydłuwając ten okres do dnia 30 września 200  r. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 22 grudnia 2005 r. nr OWA-4210-36(22)/2005/13317/I/PS, zmienioną decyzjami z dnia 4 kwiet-
nia 2006 r., OWA-4210-10(3)/2006/13317/I/RW, z dnia 4 stycznia 2007 r., nr OWA-4210-
46(3)/2006/2007/13317/I/TRc oraz z dnia 21 marca 2007 r., nr OWA-4210-12(2)/2007/13317/I/RW, zatwier-
dziłem ustaloną przez Przedsiębiorstwo, taryfę dla ciepła, ustalając okres jej obowiązywania do dnia 31 marca 
2008 r. 
Pismem z dnia 20 marca 2007 r. (bez znaku) Pełnomocnik Przedsiębiorstwa: 
1) wniósł o kolejne przedłuwenie do dnia 31 marca 2009 r. okresu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzo-

nej ww. decyzją, 
2) poinformował,  we jedyny  odbiorca ciepła z elektrociepłowni Wizów – Zakłady Chemiczne Wizów S.A., de-

cyzją Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z lutego 2007 r. został postawiony w stan upadłości, 
3) poinformował, we zrealizowana w 2007 r. sprzedaw ciepła do odbiorcy wynosiła tylko 15909 GJ i była reali-

zowana wyłącznie po wniesieniu przedpłaty przez odbiorcę, 
4) podniósł, we w lutym 2008 r. Syndyk masy upadłości Zakładów Chemicznych Wizów S.A. ogłosił przetarg na 

sprzedaw obiektów wchodzących w skład masy upadłości, a w przypadku nabycia tych obiektów przez któ-
regoś z inwestorów zainteresowanych wznowieniem produkcji mowliwe jest przywrócenie stałych dostaw 
ciepła. 

Na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 155 Rodeksu postępowania administracyjnego zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie ww. zmiany. 
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Mając na względzie interes Przedsiębiorstwa oraz ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym pozio-
mem cen, w tym treść § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 
2006 r. Nr 193. poz. 1423), zgodnie z którym oceny kosztów, na podstawie których ustalane są ceny i stawki 
opłat do taryfy, dokonuje się na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowa-
nych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów 
poniesionych w roku kalendarzowym, poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podsta-
wie sprawozdania finansowego, zbadanego zgodnie z przepisami o rachunkowości, uznałem, we przedmiotowy 
wniosek Przedsiębiorstwa jest uzasadniony jego słusznym interesem. Jednakwe biorąc pod uwagę mowliwość 
pojawienia się nowego odbiorcy ciepła wcześniej niw po 31 marca 2009 r., istniałaby konieczność zatwierdzenia 
nowej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa, postanowiono uwzględnić wniosek Przedsiębiorstwa w części i prze-
dłuwyć okres obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła do dnia 30 września 2008 r., co nie narusza inte-
resów odbiorcy ciepła. 
Zgodnie z art. 155 Rpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, mowe być w kawdym czasie za 
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeweli przepisy szcze-
gólne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 
interes strony. 
Biorąc pod uwagę wskazane powywej, istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy okoliczności, postano-
wiłem orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Ronkurencji 
i Ronsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w związku art. 47946 i art. 47947 Rodeksu po-
stępowania cywilnego). 
Odwowanie należy przeswać na adres Oddziawu Cenaralnego Urzędu Regulacji Energeayyi w Warszawie, ul. Ca-
naleaaa 4, 00-099 Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarwonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a takwe zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w czę-
ści (art. 47949 Rodeksu postępowania cywilnego).  

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

 
 

Z upowawnienia Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki 

DYREKTOR 
ODDZIAŁU CPNTRALNPGO 

URZĘDU RPGULACJI PNPRGPTYRI 
w Warszawie 

KrystyKr Gryna yrsmr 
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 1 kwietnia 2008 r. 

o sprosaowaniu bwędu w Dzienniyu Urzędowym Wojewódzawa Dolnośląsyiego 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami) nalewy do-
konać sprostowania następującego błędu: 

 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 69 z dnia 11 marca 2008 r., poz. 
865 – uchwała Rady Miasta Zgorzelec nr 140/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu  określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz innych składników wynagrodzenia zasadniczego w publicznych przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Zgorzelec, 
w § 10 zamiast: 
uchwała wchodzi w wycie po upływie  14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2008 roku, 
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powinno być: 
uchwała wchodzi w wycie po upływie  14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku. 
 

WOJPWODA DOLNOŚLĄSRI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 1 kwietnia 2008 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach 
w sywadzie Rady Powiaau w Miliczu 

 Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 
z późn. zm.) Romisarz Wyborczy we Wrocławiu 

podaje do wiadomości publicznej, iż 

Rada Powiaau w Miliczu uchwałą nr XI/87/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. 
stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Pioara 
Czajyowsyiego z listy nr 1 – RW POLSRIPGO STRONNICTWA LUDOWPGO. 
Na jego miejsce na podstawie uchwały tej Rady nr XII/88/2008 z dnia 
17 marca 2008 r. wstąpił Krzyszaof Osmelay – kandydat z tej samej listy, 
który w wyborach uzyskał kolejno największa liczbę głosów. 

ROMISARZ WYBORCZY 
WP WROCŁAWIU 

 
MARIAN GRUSZCZYŃSKI 

 
 
 
 

Pgzemplarze biewące i z lat ubiegłych oraz załączniki mowna nabywać: 

1) w punktach sprzedawy: 

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

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

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 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,  
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http://www.duw.pl//dzienn.htm 

 

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski 

Redaycja: Wydział Nadzoru i Rontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21 

Sywad, druy i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

Dysarybucja: ael. 0-71/340-62-02 

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

nakład 40 egz.                                            PL ISSN 0239-8362                     Cena: 13,46 zw (w tym 7% VAT) 
                                                                                                                              na CD 11,31 zw (w tym 7% VAT) 


