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UCHWAŁA RADY POWIATU W GÓRPE 
NR XV/68/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie określeoia warnok w rznśrioweęo lnw ra kowiceęo zwaloiaoia 
rodzir w z op ac za powyc dzierka lnw osowy pe oolecoiej w rodzioie zascnp-
rzej oraz określeoia warnok w rznśrioweęo lnw ra kowiceęo zwaloiaoia 
z op ac za powyc dzierka lnw osowy pe oolecoiej w ra odowowej plar wre 
                                   opieknńrzo-wyrhowawrzej 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzsdzie powiatowym (.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), 
w zwiszku z art. 79 ust. 6 oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada  
Powiatu w Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego 
zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub 
osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej stanowisce 
załscznik nr 1 do uchwały. 

2. Określa się warunki częściowego lub całkowitego 
zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby peł-
noletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej stanowisce załscznik nr 2 do 
uchwały.  

§ 2 

Postępowanie wyjaśniajsce w sprawie częściowego 
lub całkowitego zwalniania z opłat, o którym mowa  
w § 1, przeprowadza Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Górze.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarzsdowi Powiatu 
w Górze. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XVII/98/04 Rady Powiatu w 
Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie określe-
nia warunków częściowego lub całkowitego zwalnia-
nia rodziców z opłat za pobyt ich dzieci w rodzinie 
zastępczej oraz uchwała nr XXVI /141/05 Rady Po-
wiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie 
określenia warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełno-
letniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§ 5 

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

PRZEWODNICZCCĄ 
RADĄ POWIATU 

 
WŁADYSŁAW STANISŁAWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
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Pa ąrzoik or 1 do nrhwa y Rady  
Powiacn w G rze or XV/68/07 z doia 
28 ęrndoia 2007 r.  (poz. 164) 

 
 

Warnoki rznśrioweęo lnw ra kowiceęo zwaloiaoia rodzir w z op ac 
za powyc dzierka lnw osowy pe oolecoiej w rodzioie zascnprzej 

 
1. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej umieszczo-

nej w rodzinie zastępczej, w tym także rodzice po-
zbawieni władzy rodzicielskiej lub których władza 
rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, 
którzy ss zobowiszani do ponoszenia opłaty za po-
byt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie za-
stępczej, mogs ubiegać się o częściowe lub całko-
wite zwolnienie z tej opłaty. 

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o któ-
rej mowa w ust. 1, może nastspić na wniosek lub z 
urzędu, ze względu na trudns sytuację rodziny. 

3. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej mogs być 
całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt ich dziecka  
w rodzinie zastępczej, jeżeli: 
a) ich dochód nie przekracza 150% kryterium do-

chodowego ustalonego w oparciu o art. 8 usta-
wy o pomocy społecznej, 

b) występujs okoliczności wymienione w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej, 

c) ponoszs opłatę za pobyt innych członków rodzi-
ny w domu pomocy społecznej, całodobowych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
ośrodkach wsparcia, rodzinach zastępczych i in-
nych, 

d) rodzic dziecka przebywa w domu pomocy spo-
łecznej lub zakładzie karnym, 

e) osoba zobowiszana do wnoszenia opłaty jest  
w cisży lub samotnie wychowuje inne dzieci. 

4. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej  mogs być 
częściowo zwolnieni z opłat za  pobyt dziecka lub 
osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, jeżeli ich 
dochód przekracza 150% kryterium dochodowego  
i występuje równocześnie przynajmniej jedna z oko-
liczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej. 
a) w przypadku gdy jedno z rodziców nie żyje, a 

drugie nie otrzymuje z tego tytułu renty rodzin-
nej, drugie z rodziców ponosi odpłatność za jego 
pobyt w rodzinie zastępczej do wysokości od-
powiadajscej połowie kwoty udzielanej na dziec-
ko miesięcznej pomocy pieniężnej, 

b) częściowe zwolnienie powinno być ustalone w 
takiej wysokości , aby naliczana opłata nie spo-
wodowała zmniejszenia dochodu w rodzinie w 
wysokości poniżej 150% kryterium dochodowe-
go określonego w art. 8 ustawy o pomocy spo-
łecznej i nie większej od wysokości comiesięcz-
nej pomocy pieniężnej wypłacanej na utrzymanie 
dziecka w rodzinie zastępczej. 

5. Wysokość opłaty po zastosowaniu częściowego 
zwolnienia z opłaty za niepełny miesisc pobytu 
dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej 
ustala się dzielsc pełns kwotę przez liczbę dni ka-
lendarzowych tego miesisca i mnożsc przez liczbę 
dni objętych opłats. 

 
 
 
 

Pa ąrzoik or 2 do nrhwa y Rady  
Powiacn w G rze or XV/68/07 z doia 
28 ęrndoia 2007 r.  (poz. 164) 

 
 

Warnoki rznśrioweęo lnw ra kowiceęo zwaloiaoia z op ac 
za powyc dzierka lnw osowy pe oolecoiej w ra odowowej plar wre opieknńrzo-wyrhowawrzej 

 
1. Rodzice dziecka umieszczonego w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, osoba pełno-
letnia lub jej rodzice, opiekunowie prawni lub kura-
torzy, w przypadku gdy dysponujs dochodami 
dziecka, w tym także rodzice pozbawieni władzy 
rodzicielskiej lub których władza rodzicielska zosta-
ła zawieszona lub ograniczona, którzy ss zobowis-
zani do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub 
osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opie-
kuńczo-wychowawczej, mogs ubiegać się o czę-
ściowe lub całkowite zwolnienie z tej opłaty. 

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o 
której mowa w ust. 1, może nastspić na wniosek 
lub z urzędu, ze względu na trudns sytuację rodziny 
lub osoby. 

3. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, 
opiekunowie prawni lub kuratorzy mogs być cał-

kowicie zwolnieni z opłat za pobyt dziecka lub oso-
by pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuń-
czo-wychowawczej, jeżeli: 
a) ich dochód nie przekracza 150% kryterium do-

chodowego ustalonego w oparciu o art. 8 usta-
wy o pomocy społecznej, 

b) występujs okoliczności wymienione w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej, 

c) ponoszs opłatę za pobyt innych członków rodzi-
ny w domu pomocy społecznej, całodobowych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
ośrodkach wsparcia, rodzinach zastępczych i in-
nych, 

d) rodzic dziecka przebywa w domu pomocy spo-
łecznej lub zakładzie karnym, 

e) osoba zobowiszana do wnoszenia opłaty jest w 
cisży lub samotnie wychowuje inne dzieci. 
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4. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, 
opiekunowie prawni lub kuratorzy  mogs być czę-
ściowo zwolnieni z opłat za  pobyt dziecka lub oso-
by pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuń-
czo-wychowawczej, jeżeli ich dochód przekracza 
150% kryterium dochodowego i występuje równo-
cześnie przynajmniej jedna z okoliczności wymie-
nionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

a) opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kura-
torów lub osobę pełnoletnis nie może być wyższa 
niż 50% kwoty stanowiscej dochód dziecka lub 
osoby pełnoletniej przebywajscej w całodobowej 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

b) częściowe zwolnienie powinno być ustalone  
w takiej wysokości , aby naliczana opłata nie spo-
wodowała zmniejszenia dochodu w rodzinie w wy-
sokości poniżej 150% kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i 
nie większej od wysokości comiesięcznego kosztu 
utrzymania dziecka w całodobowej placówce opie-
kuńczo-wychowawczej. 

5. Wysokość opłaty po zastosowaniu częściowego 
zwolnienia z opłaty za niepełny miesisc pobytu 
dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej ustala się dzielsc pełns kwotę przez 
liczbę dni kalendarzowych tego miesisca i mnożsc 
przez liczbę dni objętych opłats. 
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UCHWAŁA RADY POWIATU PGORPELECKIEGO 
NR XV/125/2007 

z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie szrzeę  owyrh zasad i crywn n arzaoia wierzyceloośri jedooscek 
oręaoizaryjoyrh z cycn n oależoośri, do kc ryrh oie scosnje sin przepis w 
nscawy – Ordyoarja podackowa, ndzielaoia iooyrh nlę w sp araoin cyrh 
             oależoośri oraz wskazaoia oręao w do ceęo nprawoiooyrh 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzsdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) 
oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu Zgorzelec-
kiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, 
odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty 
wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu 
zgorzeleckiego, do których nie stosuje się przepi-
sów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania in-
nych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskaza-
nia organów do tego uprawnionych.  

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności 
przypadajscych Powiatowi Zgorzeleckiemu lub jego 
jednostkom organizacyjnym, których zasady i tryb 
umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na 
raty określajs odrębne przepisy. 

§ 2 

Zasady dotyczs należności pieniężnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia  
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 8, poz. 60 ze zmianami), przysługujscych jednost-
kom organizacyjnym Powiatu Zgorzeleckiego od: 
1) samorzsdowych jednostek budżetowych (wraz  

z ich rachunkami dochodów własnych i gospodar-
stwami pomocniczymi);  

2) osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organi-
zacyjnych nieposiadajscych osobowości prawnej. 

§ 3 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) wierzytelności – rozumie się przez to pieniężns 

należność główns, do której nie stosuje się przepi-

sów ustawy – ordynacja podatkowa oraz należno-
ści uboczne, tj. odsetki i koszty dochodzenia należ-
ności głównej;  

2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczns, 
osobę prawns oraz jednostkę organizacyjns niepo-
siadajscs osobowości prawnej; 

3) wierzycielu – rozumie się przez to jednostki organi-
zacyjne powiatu zgorzeleckiego; 

4) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie 
oświadczenia woli uprawnionego organu do umarza-
nia należności lub udzielania innych ulg w spłacie; 

5) miesięcznym wynagrodzeniu – rozumie się przez to 
kwotę miesięcznego wynagrodzenia w roku po-
przedzajscym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogło-
szonego przez Prezesa Głównego Urzędu ątaty-
stycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej ,,Monitor Polskii do celów naliczania odpi-
su na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

§ 4 

Wierzytelności mogs zostać w całości lub w części 
umorzone w przypadku ich całkowitej lub częściowej 
nieścisgalności, a w szczególności, jeżeli:  
1) nie można ustalić dłużnika, miejsca jego zamieszka-

nia, lub faktycznego pobytu bsdź jego siedziby;  
2) dłużnik, będscy osobs fizyczns, zmarł nie pozosta-

wiajsc spadkobierców, pozostawił ruchomości nie-
podlegajsce egzekucji na podstawie odrębnych 
przepisów, albo nie pozostawił żadnego majstku; 

3) dłużnik, będscy osobs prawns, został wykreślony  
z właściwego rejestru osób prawnych, przy  
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 jednoczesnym braku majstku, z którego można 
przeprowadzić egzekucję, a odpowiedzialność z ty-
tułu wierzytelności nie przechodzi z mocy prawa na 
osoby trzecie;  

4) ssd umorzył postępowanie upadłościowe lub oddalił 
wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, wierzytel-
ności nie ścisgnięto w toku zakończonego postę-
powania upadłościowego lub likwidacyjnego; 

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku 
postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wie-
rzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało 
się nieskuteczne; 

6) zaspokojenie wierzytelności zagraża ważnym inte-
resom dłużnika, a zwłaszcza jego egzystencji; 

7) odrębny przepis tak stanowi. 

§ 5 

1. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem 
należności ubocznych. 

2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, 
to w takim samym stopniu podlegajs umorzeniu na-
leżności uboczne, z wyjstkiem kosztów dochodze-
nia należności głównej. 

3. Organ właściwy do umorzenia należności głównej 
jest również właściwy do umorzenia należności 
ubocznych.  

§ 6 

1. Umorzenie wierzytelności w przypadku określonym 
w § 4 pkt 4, 5, 6 może nastspić na pisemny wnio-
sek dłużnika, a w przypadkach określonych w § 4 
pkt 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7 – także z urzędu. 

2. Umorzenie wierzytelności z urzędu następuje z ini-
cjatywy kierownika jednostki organizacyjnej będs-
cej wierzycielem.  

§ 7 

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi lub gospodarczymi wierzytelność może zo-
stać, wyłscznie na pisemny wniosek dłużnika, roz-
łożona na raty lub termin jej spłaty może zostać od-
roczony. Pod uwagę bierze się możliwości płatnicze 
dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.  

2. Odroczenie terminu zapłaty wierzytelności może 
nastspić na okres do 1 roku, zaś okres spłaty wie-
rzytelności rozłożonej na raty nie może być dłuższy 
niż 36 miesięcy.  

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej 
wysokości wierzytelności lub ustalonych w decyzji 
rat, pozostała do zapłaty wierzytelność staje się na-
tychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami 
ustawowymi. 

4. Umorzenie należności, za którs odpowiada solidar-
nie więcej niż jeden dłużnik, może nastspić, gdy 
okoliczności uzasadniajsce umorzenie zachodzs 
wobec wszystkich zobowiszanych. 

§ 8 

Umorzenia wierzytelności w całości lub w części, roz-
łożenia jej na raty albo odroczenia terminu zapłaty 
dokonuje:  
1) kierownik jednostki organizacyjnej, będscej wierzy-

cielem, w formie decyzji – do kwoty nieprzekracza-
jscej 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodze-

nia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzajs-
cym umorzenie, ogłoszonego w Dzienniku Urzędo-
wym „Monitor Polskii przez Prezesa GUą dla celów 
naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych;  

2) Zarzsd Powiatu Zgorzeleckiego w formie uchwał od 
kwoty równej i kwoty przekraczajscej 20% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia, do kwoty 
czterokrotności przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia, o którym mowa w pkt 1; 

3) Zarzsd Powiatu Zgorzeleckiego w formie uchwał po 
zasięgnięciu opinii Komisji Rudżetowo-Gospodarczej 
– od kwoty przekraczajscej czterokrotność prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 1. 

§ 9 

1. Wnioski, o których mowa w § 6 ust. 1 i w § 7  
ust. 1 wraz z dowodami na ich poparcie należy 
składać do kierownika jednostki organizacyjnej, bę-
dscej wierzycielem.  

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej: 
1) szczegółowe informacje dotyczsce wystspienia 

przesłanek uzasadniajscych udzielenie ulgi; 
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej 

dłużnika będscego osobs fizyczns lub opis sytu-
acji ekonomicznej dłużnika będscego osobs 
prawns. 

3. Kierownik, w terminie 7 dni od złożenia wniosku 
przez dłużnika, dokonuje wstępnej weryfikacji wnio-
sku, a w szczególności bada, czy występujs oko-
liczności wymienione w § 4 i w § 7 ust. 1. Jeżeli 
wniosek nie spełnia kryteriów określonych w powo-
łanych paragrafach, kierownik jednostki informuje 
wnioskodawcę w formie pisemnej o braku podstaw 
do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.  

4. W przypadku, gdy kwota wierzytelności przekracza 
kompetencje kierownika jednostki, wniosek podlega 
przekazaniu zgodnie z właściwościs określons  
w § 8 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały. 

§ 10 

1. Zarzsd Powiatu Zgorzeleckiego podejmuje uchwałę 
o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu ter-
minu zapłaty wierzytelności, albo o oddaleniu wnio-
sku po zapoznaniu się z dokumentacjs dotyczscs 
wniosku oraz opinis ąkarbnika, nie później niż w 
cisgu 30 dni od złożenia wniosku przez wniosko-
dawcę.  

2. Jeżeli uchwała Zarzsdu Powiatu Zgorzeleckiego  
o umorzeniu dotyczy tylko części wierzytelności, 
należy w niej określić termin zapłaty pozostałej czę-
ści.  

3. W uchwale o odroczeniu terminu zapłaty wierzytel-
ności lub o rozłożeniu jej na raty należy określić 
ilość rat, oprocentowanie z tytułu zwłoki, termin 
spłaty oraz inne niezbędne postanowienia. 

§ 11 

1. ątarostwo Powiatowe w Zgorzelcu prowadzić będzie 
zbiorczy rejestr należności umorzonych, rozłożonych 
na raty oraz z odroczonym terminem zapłaty. 

2. Kierownicy powiatowych jednostek budżetowych 
przedstawiajs ąkarbnikowi Powiatu informację  
z zakresu umorzeń, odroczeń i rozłożenia płatności 
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na raty w okresach półrocznych w terminie do  
31 lipca każdego roku, według stanu na 30 czerw-
ca oraz do 31 stycznia każdego roku, według stanu 
na 31 grudnia poprzedniego roku. 

3. ąkarbnik Powiatu przedstawia Zarzsdowi Powiatu 
zbiorcze sprawozdanie dotyczsce umorzonych wie-
rzytelności oraz udzielonych ulg w terminach pre-
zentowania półrocznego i rocznego sprawozdania 
finansowego. 

4. Zarzsd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu spra-
wozdanie dotyczsce umorzonych wierzytelności 
oraz udzielonych ulg w terminach prezentowania 
półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania 
budżetu powiatu. 

5. Dane zawarte w sprawozdaniach, o których mowa 
w ust. 2–4, wykazuje się narastajsco od poczstku 
roku. 

6. Wzór sprawozdania określa załscznik do uchwały. 

§ 12 

Wykaz podmiotów, o których mowa w § 2, dla któ-
rych zastosowano umorzenie oraz wysokość kwoty 
umorzeń, Zarzsd Powiatu Zgorzeleckiego przedstawia 
również do publicznej wiadomości w Riuletynie Infor-
macji Publicznej w okresach półrocznych w terminie 
do 31 lipca każdego roku, według stanu na 30 czerw-
ca oraz do 31 stycznia każdego roku, według stanu na 
31 grudnia poprzedniego roku. 

 

§ 13 

Zarzsd Powiatu Zgorzeleckiego w sprawozdaniu  
z wykonania budżetu powiatu zgorzeleckiego przed-
stawia Radzie Powiatu Zgorzeleckiego informację o 
łscznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń. 

§ 14 

Traci moc uchwała nr XXI/130/2004 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności 
jednostek organizacyjnych z tytułu należności, do któ-
rych nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
należności oraz wskazania organów do tego upraw-
nionych. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Zarzsdowi Powiatu 
Zgorzeleckiego.  

§ 16 

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

PRZEWODNICZCCĄ 
RADĄ POWIATU 

 
STANISŁAW ŻUK 
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Pa ąrzoik do nrhwa y Rady Powiacn 
Pęorzelerkieęo or XV/125/2007 z doia 
29 liscopada 2007 r. (poz. 165) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 
NR XIII/74/07 

z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

w sprawie op acy za świadrzeoia w Przedszkoln Miejski  w Bierncowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się opłatę za pobyt dziecka w oddziałach 
czynnych ponad 5 godzin dziennie i realizujscych pro-
gram przekraczajscy podstawy programowe. 

§ 2 

1. Opłatę ustala się na kwotę 70,00 zł miesięcznie od 
pierwszego dziecka, natomiast od każdego następ-
nego 50,00 zł miesięcznie. 

2. Opłatę ponoszs rodzice niezależnie od obecności 
dziecka w przedszkolu z wyłsczeniem przerwy wa-
kacyjnej zatwierdzonej w arkuszu organizacji przed-
szkola. 

§ 3 

Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje 
kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatko-
wych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Rierutów. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XVII/127/96 Rady Miasta  
i Gminy Rierutów z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie 
odpłatności w przedszkolu miejskim w Rierutowie. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  pu-
blikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
ślsskiego. 
 

PRZEWODNICZCCĄ 
RADĄ MIEJąKIEJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 
NR XVII/109/07 

z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie op acy za świadrzeoia w Przedszkoln Miejski  w Bierncowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów praw-
nych) za świadczenia w zakresie przekraczajscym 
realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego obejmujscs zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywa-
jscych w przedszkolu powyżej pięciu godzin dzien-
nie. 

2. Koszt jednostkowy za świadczenia, o których mo-
wa w ust. 1, za jedns godzinę za pobyt dziecka 
powyżej minimum programowe ustala się w wyso-
kości 1,00 zł. 

3. Odpłatność dzienns za wyżywienie ustala się na 
poziomie kosztu zakupu surowca. 

4. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty 
określonej w ust. 1. 

§ 2 

1. Zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń 
o których mowa w § 1 ust. 1, określa umowa cy-
wilnoprawna, zawarta pomiędzy rodzicem (opieku-
nem prawnym) dziecka a dyrektorem przedszkola. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szcze-
gólności: 
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1) zasady stosowania odpłatności, o której mowa 
w § 1 ust. 1. 

2) zasady stosowania odpłatności, o której mowa 
w § 1 ust. 3. 

3) zasady stosowania bonifikat z tytułu nieobecno-
ści dziecka w przedszkolu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Rierutów . 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XVIII/74/07 Rady Miejskiej w 
Rierutowic z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie od-

płaty za świadczenia w Przedszkolu Miejskim w Rieru-
towie. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
ślsskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZACĄ 
RADĄ MIEJąKIEJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XIV/128/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie z iaoy nrhwa y o  X/81/2007 Rady  Miejskiej w G oęowie z doia 
26  wrześoia 2007 r. w sprawie nscaleoia caryfy op ac przewozn os w i wa-
ęażn, nprawoień do przejazd w nlęowyrh i wezp acoyrh oraz wysokośri 
op ac dodackowyrh w  iejskiej  ko noikarji zwiorowej realizowaoej przez 
Ko noikarjn Miejską Sp. z o.o. w G oęowie w ęraoirarh ad ioiscraryjoyrh 
                                              iasca G oę w 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
w zwiszku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami), oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dotychczasowy pkt 2 zasad korzystania z przejazdów 
bezpłatnych i ulgowych w miejskiej  komunikacji  zbio-
rowej w Głogowie, stanowiscy załscznik nr 2 do 
uchwały nr X/81/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z 
dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia taryfy 
opłat przewozu osób i bagażu, uprawnień do przejaz-
dów ulgowych i bezpłatnych oraz wysokości opłat 
dodatkowych w miejskiej komunikacji zbiorowej reali-
zowanej przez Komunikację Miejsks ąp. z o.o. w Gło-
gowie w granicach administracyjnych miasta Głogów, 
otrzymuje  brzmienie: 
2. Do korzyscaoia z przejazd w wezp acoyrh oa pod-

scawie nprawoień lokaloyrh nprawoiooe są oascn-
pnjąre osowy: 
a) dzieri w wiekn do 4 lac – na podstawie wpisu w 

ksisżeczce zdrowia dziecka, paszporcie lub in-
nym dokumencie stwierdzajscym wiek dziecka, 

b) iowalidzi – osowy o ra kowicej oiezdoloośri do 
prary oraz do sa odzieloej eęzysceorji i irh 
opieknoowie – na podstawie dokumentu tożsa-
mości wraz z orzeczeniem lekarza orzecznika, 

c) osowy o zoarzoy  scopoin oiepe oosprawoośri i 
opieknoowie cyrh os w – na podstawie doku-

mentu wystawionego przez zespoły ds. orzeka-
nia o stopniu niepełnosprawności, 

d) osowy oiewido e lnw orie oia e i irh przewod-
oiry – na podstawie dokumentu tożsamości 
wraz z legitymacjs  osoby niewidomej lub 
ociemniałej wystawionej przez uprawnione orga-
ny i zwiszki niewidomych potwierdzajsce nie-
pełnosprawność z powodu stanu narzsdu wzro-
ku, 

e) osowy, kc re nkońrzy y 70 rok żyria – na pod-
stawie dokumentu tożsamości, 

f) dzieri i   odzież dockoinca iowalidzcwe  lnw 
oiepe oosprawoa oraz irh rodzire lnw opieknoo-
wie; nprawoieoie co owej nje wy ąrzoie przejazd 
z  iejsra za ieszkaoia lnw  iejsra powycn do 
przedszkola, szko y, plar wki opieknńrzo-
wyrhowawrzej, ośrodka rehawilicaryjoo-
wyrhowawrzeęo, zak adn opieki zdrowocoej, 
poradoi psyrholoęirzoo-pedaęoęirzoej i z powro-
ce  – na podstawie legitymacji szkolnej lub legi-
tymacji (dokumentu) innego uprawnionego orga-
nu oraz dokumentu potwierdzajscego niepełno-
sprawność, a dla rodziców i opiekunów podróżu-
jscych po dziecko lub po odwiezieniu dziecka 
zaświadczenie placówki szkolnej, rehabilitacyjno-
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 -wychowawczej itd. potwierdzajsce zasadność 
przejazdu rodzica lub opiekuna z określeniem 
terminu, trasy i godzin  przejazdu, 

g) prarowoiry i e eryri (reoriśri) Ko noikarji 
Miejskiej Sp. z o.o. w G oęowie oraz rz ookowie 
irh rodzio zgodnie z obowiszujscym Zakłado-
wym Układem Zbiorowym Pracy Komunikacji 
Miejskiej ąp. z o.o. w Głogowie,  

h) n nodnrowaoi  fnokrjooarinsze  Polirji. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r. i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślsskiego. 
 

WICEPRZEWODNICZCCĄ 
RADĄ MIEJąKIEJ 

 
JAROSŁAW  DUDKOWIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XIV/132/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie crywn ndzielaoia i rozlirzaoia docarji dla ęi oazjn  oiepnwlirzoeęo 
dla doros yrh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.), 
oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Podstaws przyznania dotacji jest wniosek osoby fi-
zycznej i prawnej prowadzscej gimnazjum niepubliczne 
dla dorosłych zawierajscy: 
1. numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

prowadzonej przez jednostkę samorzsdu terytorial-
nego, zgodnie z art.  82 ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty, 

2. planowans liczbę uczniów uczęszczajscych do gim-
nazjum dla dorosłych, 

3. zobowiszanie do informowania gminy o zmianach 
zachodzscych w liczbie uczniów uczęszczajscych 
do gimnazjum, 

4. numer rachunku, na który ma być przekazana dota-
cja. 

§ 2 

1. Ustala się dotację przypadajscs na jednego ucznia 
w gimnazjum niepublicznym dla dorosłych w wyso-
kości 50% wydatków bieżscych ponoszonych  
w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach pu-
blicznych tego samego typu i rodzaju, prowadzo-
nych na terenie Gminy Miejskiej Głogów. 

2. Wysokość dotacji miesięcznych ustala się w opar-
ciu o plany przyjęte w budżecie na dany rok na 
wydatki bieżsce. 

3. Przez wydatki bieżsce, określone w ust. 1, należy 
rozumieć wydatki bieżsce ponoszone przez gimna-
zja publiczne Gminy Miejskiej Głogów bez  środków 
finansowych przeznaczonych na zadania remonto-
we. 

§ 3 

1. Do 5 dnia każdego miesisca organ prowadzscy 
gimnazjum niepubliczne dla dorosłych składa w  
Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury  izycznej Urzę-
du Miejskiego w Głogowie informację o faktycznej 
liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 
miesisca, na który udzielana jest dotacja. 

2. Przekazanie dotacji przypadajscej na dany miesisc 
następuje do ostatniego dnia danego miesisca po 
uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie 
uczniów. 

3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy 
wskazany przez organ prowadzscy gimnazjum nie-
publiczne dla dorosłych. 

4. Całkowite rozliczenie dotacji udzielonej za okres 
roczny gimnazjum niepublicznemu dla dorosłych 
nastspi po ustaleniu faktycznie poniesionych wy-
datków finansowych w roku udzielenia dotacji 
przez Gminę Miejsks Głogów w oparciu o faktyczns 
liczbę uczniów uczęszczajscych do gimnazjów pu-
blicznych w roku udzielenia dotacji. 

§ 4 

Dotację wstrzymuje się w przypadku: 
1. Nieaktualnego wpisu do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych lub wpisu do rejestru szkół i placó-
wek publicznych.  

2. Niezłożenia rozliczenia rocznego dotacji przez gim-
nazjum niepubliczne dla dorosłych. 

3. Niezłożenia informacji o planowanej liczbie uczniów 
organowi dotujscemu nie później niż do  
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 30 września roku poprzedzajscego rok udzielenia 
dotacji. 

§ 5 

1. Organ prowadzscy gimnazjum niepubliczne dla do-
rosłych  sporzsdza roczne rozliczenie,  obejmujsce 
informację o kwocie otrzymanej dotacji. 

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji następuje do dnia 
15 stycznia następnego roku w przypadku gdy  pla-
cówka kończy działalność – w terminie 30 dni po 
otrzymaniu ostatniej transzy dotacji. 

3. W przypadku nadpłacenia dotacji, dotacja w wyso-
kości nadpłaconej podlega zwrotowi na konto prze-
kazujscego dotacje w terminie 14 dni od daty poin-
formowania organu prowadzscego gimnazjum nie-
publiczne dla dorosłych o wysokości nadpłaconej 
dotacji. 

§ 6 

1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gło-
gowie mogs dokonywać kontroli zgodności ze sta-
nem faktycznym liczby słuchaczy wykazanych w 
informacjach, o których mowa w § 3 pkt 1, na 
podstawie udostępnianej przez organ prowadzscy 

dokumentacji, stanowiscej podstawę sporzsdzania 
tych informacji.  

2. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że 
dotacje były pobrane nienależnie, pobrana dotacja 
podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległo-
ści podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia dorę-
czenia informacji lub poinformowania organu pro-
wadzscego w inny udokumentowany sposób  
o stwierdzeniu nieprawidłowości.  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

§ 8 

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

WICEPRZEWODNICZCCĄ 
RADĄ MIEJąKIEJ 

 
JAROSŁAW DUDKOWIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE  
NR XIV/135/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie nscaleoia op acy za świadrzeoia przekrarzająre realizarjn podsca-
wy proęra owej wyrhowaoia przedszkoloeęo oraz w sprawie odp acoośri w 
przedszkolarh, oddzia arh przedszkoloyrh przy szkole podscawowej 
      i oddziale ż owkowy , prowadzooyrh przez G ion Miejską G oę w    

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 14 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się opłatę za świadczenia przekraczajsce pod-
stawę programows w prowadzonych przez Gminę 
Miejsks Głogów oddziałach przedszkolnych, oddziałach 
przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz w od-
dziale żłobkowym. 

§ 2 

Wysokość opłaty określonej w § 1 wynosi 100,00 zł 
(sto złotych) miesięcznie od każdego dziecka i obejmu-
je: 
1) koszt przygotowania posiłków, stanowiscy 60% 

opłaty 
2) koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych, stano-

wiscy 40% opłaty.  

§ 3 

W przypadku posyłania dziecka do przedszkola dyżuru-
jscego w okresie przerwy wakacyjnej, opłatę wnoszs 

rodzice lub prawni opiekunowie do tego przedszkola, 
do którego aktualnie dziecko uczęszcza. 

§ 4 

1. Korzystanie z wyżywienia przez wychowanków   
w placówkach  przedszkolnych ma charakter od-
płatny. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna 
od opłaty określonej w § 1. 

2. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy 
dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. 

§ 5 

Ustala się dzienns opłatę za wyżywienie wychowan-
ków w przedszkolach publicznych oraz oddziałach 
przedszkolnych przy ązkole Podstawowej nr 13  
w następujscych kwotach: 
a) Przedszkole Publiczne nr 2 w Głogowie – 4,50 zł  
b) Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie – 4,20 zł 
c) Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie – 4,30 zł 
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d) Przedszkole Publiczne nr 6 w Głogowie  – 4,50 zł 
e) Przedszkole Publiczne nr 7 w Głogowie  – 4,30 zł 
f) Przedszkole Publiczne nr 9 w Głogowie  – 4,40 zł 
g) Przedszkole Publiczne nr 10 w Głogowie – 4,50 zł 
h) Przedszkole Publiczne nr 17 w Głogowie  – 4,00 zł 
i) Przedszkole Publiczne nr 19 w Głogowie  – 4,50 zł 
j) Przedszkole Publiczne nr 20 z Odziałem Żłobkowym 

i Oddziałam Integracyjnym w Głogowie  – 4,50 zł 
k) Przedszkole Publiczne nr 21 w Głogowie  – 4,20 zł 
l) ązkoła Podstawowa nr 13 w Głogowie  – 4,80 zł 

§ 6 

Do korzystania z wyżywienia w przedszkolach pu-
blicznych oraz oddziałach przedszkolnych przy ązkole 
Podstawowej nr 13 uprawnieni ss również pracownicy 
tych placówek, dla których wysokość opłaty ustala się 
na poziomie kosztów zakupu surowca oraz kosztów 
ponoszonych do przygotowania posiłku w wysokości:  
a) Przedszkole Publiczne nr 2 w Głogowie  – 6,80 zł  
b) Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie  – 6,30 zł 
c) Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie  – 6,50 zł 
d) Przedszkole Publiczne nr 6 w Głogowie  – 6,80 zł 
e) Przedszkole Publiczne nr 7 w Głogowie  – 6,50 zł 
f) Przedszkole Publiczne nr 9 w Głogowie  – 6,60 zł 
g) Przedszkole Publiczne nr 10 w Głogowie  – 6,80 zł 
h) Przedszkole Publiczne nr 17 w Głogowie  – 6,00 zł 
i) Przedszkole Publiczne nr 19 w Głogowie  – 6,80 zł 
j) Przedszkole Publiczne nr 20 z Odziałem Żłobkowym 

i Oddziałam Integracyjnym w Głogowie  – 6,80 zł 
k) Przedszkole Publiczne nr 21 w Głogowie  – 6,30 zł 
l) ązkoła Podstawowa nr 13 w Głogowie  – 7,20 zł 

 

§ 7 

Odpłatność za przedszkola przy stosowaniu powyż-
szych zasad zostanie ustalona w drodze umowy 
świadczonych usług wykraczajscych poza podstawy 
programowe wychowania przedszkolnego pomiędzy 
dyrektorem przedszkola a rodzicami lub prawnymi 
opiekunami dziecka. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr VI/54/2007 Rady Miejskiej w 
Głogowie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie usta-
lenia opłaty za świadczenia przekraczajsce realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz w sprawie odpłatności w przedszkolach, oddzia-
łach przedszkolnych przy szkole podstawowej i oddzia-
le żłobkowym, prowadzonych przez Gminę Miejsks 
Głogów. 

§ 10 

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

WICEPRZEWODNICZCCĄ 
RADĄ MIEJąKIEJ 

 
JAROSŁAW DUDKOWIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCPU-LASKOWICACH 
NR XVIII/129/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie zasad ndzielaoia i roz iarn zoiżek w realizarji cyęodoioweęo owo-
wiązkoweęo wy iarn ęodzio zajnć oanrzyrieli, kc ry  powierzooo scaoowi-
ska kierowoirze, oraz nscaleoia cyęodoioweęo owowiązkoweęo wy iarn 
zajnć szkoloyrh oanrzyrieli realiznjąryrh w ra arh scosnokn prary owo-
wiązki określooe dla scaoowisk o r żoy  cyęodoiowy  owowiązkowy  
  wy iarze ęodzio oraz pedaęoę w, psyrholoę w, doradr w zawodowyrh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzsdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) w zwiszku z art. 42 ust. 6 i ust. 7 w zwiszku 
z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowa-
dzscym jest Gmina Jelcz-Laskowice. 

§ 2 

Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, którym powierzono stanowiska kierownicze, obniża się 
tygodniowy obowiszkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w 
art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela – według poniższej tabeli: 
 

Lp. ątanowisko 
Obowiszkowy tygodniowy 

wymiar zajęć 
1. Dyrekcor szko y lnw zespo n szk   

każdeęo cypn lirząrej: 
– od 6 do 8 oddziałów 
– od 9 do 16 oddziałów 
– od 17 i więcej oddziałów 

 
 
7 godzin tygodniowo 
5 godzin tygodniowo 
3 godziny tygodniowo 

     2. Wiredyrekcor szko y lnw zespo n  
szk   każdeęo cypn lirząrej : 
– od 12 do 16 oddziałów 
– od 17 i więcej oddziałów 

 
 
9 godzin tygodniowo 
7 godzin tygodniowo 

 
§ 3 

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujscych stanowiska kierownicze 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiszuje on tych nauczycieli od 
pierwszego dnia miesisca, następujscego po miesiscu, w którym zlecono zastępstwo. 

§ 4 

Dyrektor szkoły może być zwolniony od obowiszku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonego 
w § 2, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodujs znaczne zwiększenie zadań dyrektora. 

§ 5 

Tygodniowy obowiszkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela – zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć okre-
śla poniższa tabela: 
 

Lp. ątanowisko 
Tygodniowy obowiszkowy wymiar 

czasu pracy 
1. Pedagog 26 
2. Psycholog 26 
3. Logopeda 26 
4. ązkolny doradca zawodowy 26 

 
§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
ślsskiego. 
 

PRZEWODNICZCCA 
RADĄ MIEJąKIEJ 

 
BEATA BEJDA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY PDROJU 
NR XVII/110/07 

z dnia 21 grudnia 2007 r. 

w sprawie nscaleoia reęnla ion określająreęo wysokość oraz szrzeę  owe 
warnoki przyzoawaoia oanrzyrielo  dodack w  ocywaryjoeęo, fnokryjoeęo 

i za warnoki prary oraz oiekc ryrh iooyrh sk adoik w wyoaęrodzeoia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) w zwiszku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. 
Dz. U. Nr 97, poz. 674), zwanej dalej „Karts Nauczycielai oraz przepisami 
rozporzsdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 22, poz. 181) zwanym dalej „rozporzsdzeniemi uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego 
określenia o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placó-
wek, dla których organem prowadzscym jest Gmi-
na Kudowa Zdrój, 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,  
o której mowa w pkt. 1, 

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

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

5) ucznia – należy prze to rozumieć także wychowan-
ka, 

6) tygodniowym obowiszkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiszkowy 
wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 roz-
porzsdzenia. 

§ 2 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest:  
1) uzyskiwanie szczególnych osisgnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szcze-
gólności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz: warunków pracy nauczycie-
la, dobrych osisgnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów 
albo sukcesami w konkursach, zawodach, olim-
piadach itp., 

b) umiejętne rozwiszywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujscych szczególnej opieki; 

2) jakość świadczonej pracy, w tym zwiszanej z po-
wierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatko-
wym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiszków, 
b)  podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych 

pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urzsdzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
w tym pedagogicznej, 

f)  rzetelne i terminowe wywiszywanie się z pole-
ceń służbowych w ramach obowiszków nauczy-
ciela i zgodnych z zasadami współżycia społecz-
nego, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowanie się samorzsdem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działajscymi 
na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnstrzszkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań sta-
tutowych szkoły. 

§ 3 

1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony 
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysoko-
ści 5% planowanych środków na wynagrodzenia 
zasadnicze nauczycieli. 

2. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego 
wynosi dla: nauczycieli w wysokości nie niższej niż 
60 zł i nie wyższej niż 200 zł, dyrektora w wysoko-
ści nie niższej niż 100 zł i nie wyższej niż 300 zł. 
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3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniajsc poziom 
spełniania warunków, o których mowa w § 2, usta-
la dyrektor po zasięgnięciu opinii organizacji zwisz-
kowych działajscych w placówce, a w stosunku do 
dyrektora Rurmistrz Miasta. 

§ 4 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:  
a) dyrektorowi – w wysokości co najmniej 30% 
b) wicedyrektorowi – w wysokości co najmniej20% 
pobieranego osobistego wynagrodzenia zasadnicze-
go przez nauczycieli.  

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiszki kierownicze w za-
stępstwie. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 
ust. 1 i 2, uwzględniajsc wielkość szkoły, liczbę 
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikajs-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w ja-
kich szkoła funkcjonuje, ustala:  
a) dla dyrektora Rurmistrz Miasta,  
b) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa 

w ust. 1 pkt b, dyrektor szkoły. 

§ 5 

Nauczycielom realizujscym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że na-
uczycielowi któremu powierzono: 
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 6% 
2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości: 

– dla nauczyciela ubiegajscego się o awans na na-
uczyciela kontraktowego 5% 

– dla nauczyciela ubiegajscego się o awans na na-
uczyciela mianowanego  3%  

średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowane-
go, o którym mowa w art. 30 Karty Nauczyciela. 

§ 6 

1. Dodatki, o których mowa w § 4 i 5, nie przysługujs  
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w 
okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesisca na-
stępujscego po miesiscu, w którym nauczyciel za-
przestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub 
funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie te-
go pełnienia nastspiło pierwszego dnia miesisca – 
od tego dnia.  

2. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 4 ust. 
1 i 2, nie wyłscza prawa do otrzymywania dodat-
ku, o którym mowa w § 5 pkt 1. 

§ 7 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, ucisżliwych lub szko-
dliwych dla zdrowia warunkach określonych w 
przepisach § 8 i § 9 rozporzsdzenia. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uza-
leżniona jest od:  

1) stopnia trudności, ucisżliwości oraz szkodliwości 
dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć 
a) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych z dziećmi młodzieżs upo-
śledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – 
30% pobieranego wynagrodzenia zasadni-
czego. 

b) za prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego – 20% pobieranego wynagro-
dzenia zasadniczego, 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-
kach, o których mowa ust. 1. 

§ 8 

1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków, o których mowa w § 7, ustala 
dla nauczyciela – dyrektor, a dla dyrektora – Rur-
mistrz Miasta. 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za jedns godzinę ponadwymiarows 
nauczyciela ustala się dzielsc przyznans nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łscznie z 
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej go-
dzinie została zrealizowana w warunkach uprawnia-
jscych do dodatku) przez miesięczns liczbę godzin 
tygodniowego obowiszkowego wymiaru godzin, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuńczych realizowanych w 
ramach godzin ponadwymiarowych. 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli 
realizujscych różne tygodniowe wymiary godzin ob-
licza się dzielsc liczbę realizowanych przez nauczy-
ciela godzin przez sumę ilorazów tych wymiarów. 

3. Wynagrodzenie za jedns godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, w sposób 
określony w ust. 1. 

4. Dla nauczycieli realizujscych tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela wynagrodzenie za jedns godzinę do-
raźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o 
których mowa w ust. 3 ustala się dzielsc przyznans 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łscznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach 
uprawniajscych do dodatku) przez miesięczns liczbę 
godzin realizowanego wymiaru godzin. 

5. Miesięczns liczbę godzin obowiszkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 4, uzyskuje się mnożsc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrsgleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełns godzinę. 

§ 10 

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 9, 
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 

§ 11 

1. drodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowa-
nych środków na wynagrodzenia osobowe nauczy- 
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 cieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 
szkoły, z tym że: 
1) 70% środków funduszu przeznacza się na na-

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

grody organu prowadzscego. 
2. ąposób podziału środków oraz kryteria i tryb przy-

znawania nagród ze specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli za ich osisgnięcia dydaktyczno-
wychowawcze określa odrębna uchwała. 

3. Wysokość nagród ustalajs: 
– dla nauczycieli – dyrektor ze środków pozosta-

jscych w dyspozycji tego organu – w wysokości 
nie niższej niż 600 z , 

– dla nauczycieli i dyrektorów Rurmistrz Miasta ze 
środków pozostajscych w dyspozycji tego orga-
nu w wysokości nie niższej niż 1.500 z . 

§ 12 

Nagrody, o których mowa w § 11, ss przyznawane  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych 
przypadkach dyrektor, za zgods Rurmistrza Miasta 
może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie. 

§ 13 

Traci moc uchwała nr Vll/34/07 Rady Miejskiej w Ku-
dowie Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu określajscego wysokość oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnoślsskiego, z mocs obowiszujscs od 1 stycznia 
2008 r. 
 
 

PRZEWODNICZCCĄ 
RADĄ MIEJąKIEJ 

 
BOGUSŁAW BURGER 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 
NR XVI/117/2007 

z dnia 21 grudnia 2007 r. 

w sprawie z iaoy nrhwa y or XXXIX/304/2006 Rady Miasca Oleśoiry z 
doia 31  arra 2006 r. w sprawie oadaoia scacncn Pak adowi Bndyok w 

Ko noaloyrh w Oleśoiry 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2  ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzsdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 ze zmianami) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIX/304/2006 Rady Miasta Oleśnicy 
z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu 
Zakładowi Rudynków Komunalnych w Oleśnicy doko-
nuje się następujscej zmiany: 
– w § 5 w ust. 1 po pkt 3) dodaje się pkt 4), pkt 5)  

i pkt 6) w następujscym brzmieniu: 
„4) Organizowanie i prowadzenie robót budowla-

nych w komunalnych obiektach budowlanych 
pozostajscych w zarzsdzie ZRK oraz budowa 
komunalnych budynków mieszkaniowych na 
gruntach stanowiscych własność Miasta Ole-
śnicy.  

  5) Organizowanie i prowadzenie robót budowla-
nych w obiektach budowlanych pozostajscych 
w trwałym zarzsdzie jednostek organizacyj-
nych Miasta Oleśnicy. 

  6) Pełnienie funkcji inwestora i inwestora zastęp-
czego. i  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
Oleśnicy. 

§ 3 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoślsskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 

PRZEWODNICZCCĄ 
RADĄ MIAąTA 

 
RYSZARD ZELINKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODPICACH 
NR XXIII/128/07 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

z ieoiająra nrhwa n Rady Miejskiej w Świewodzirarh w sprawie nrhwaleoia 
Scacncn G ioy Świewodzire 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2005 r. 
Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w dwiebodzi-
cach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia 
ątatutu Gminy dwiebodzice załscznik nr 3 otrzymuje 
brzmienie nadane niniejszs uchwałs 

„Pa ąrzoik or 3 do Scacncn 

Wykaz G iooyrh Jedooscek Oręaoizaryjoyrh 

1. Pnwlirzoy Pesp   Szk   Podscawowo-Gi oazjal- 
oyrh z oddzia a i ioceęraryjoy i w Świewodzi-
rarh, w skład Zespołu wchodzs: 
1) Publiczna ązkoła Podstawowa nr 2 im. Na-

uczycieli Tajnego Nauczania  
ul. Mieszka ątarego 4 w dwiebodzicach, 

2) Publiczne Gimnazjum nr 2 z oddziałami inte-
gracyjnymi  
ul. Mieszka ątarego 4 w dwiebodzicach. 

2. Pnwlirzoa Szko a Podscawowa or 3 i . W ady-
s awa Brooiewskieęo  
ul. dwidnicka 13 w dwiebodzicach. 

3. Pnwlirzoa Szko a Podscawowa or 4 i . Jaonsza 
Korrzaka  
ul. Ofiar Oświęcimskich 58 w dwiebodzicach. 

4. Pnwlirzoy Pesp   Szk   Ioceęraryjoyrh  
ul. Ciernie 30 w dwiebodzicach. 
1) Publiczna ązkoła Integracyjna 

z siedzibs ul. Ciernie 30 
58-160 dwiebodzice, 

2) Publiczne Gimnazjum Integracyjne  
z siedzibs ul. Ciernie 30   
58-160 dwiebodzice.   

5. Pnwlirzoe Gi oazjn  or 1  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 w dwiebo-
dzicach. 

6. Pnwlirzoe Przedszkole or 2 z oddzia a i ioceęra-
ryjoy i i . Jaoa Paw a II 
ul. Księcia Rolka 17 w dwiebodzicach. 

7. Pnwlirzoe Przedszkole or 3 z ęrnpą ż owkową 
ul. ąpokojna 2 w dwiebodzicach. 

8. Pak ad Gospodarki Ko noaloej 
ul. ątrzegomska 30 w dwiebodzicach. 

9. Ośrodek Sporcn i Rekrearji 
ul. Mieszka ątarego 6 w dwiebodzicach. 

10. Ośrodek Po ory Spo erzoej 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 w dwiebodzi-
cach. 

11. Miejski Parząd Niernrho ośri 
ul. dwidnicka 7i. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
dwiebodzice. 

§ 3 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoślsskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 
 
 

PRZEWODNICZCCA RADĄ 
 

ELŻBIETA HORODECKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODPICACH 
NR XXIII/129/07 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

z ieoiająra nrhwa n w sprawie op acy od posiadaoia ps w 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XX/110/07 Rady Miejskiej w dwiebo-
dzicach z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty 
od posiadania psów w § 2  ust. 2 otrzymuje brzmie-
nie:                  
„2. Na inkasenta wyznacza się Miejski Zarzsd Nieru-
chomości w dwiebodzicach.i 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
dwiebodzice. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoślsskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocs obowiszu-
jscs od 1 stycznia 2008 r. 
 
 

PRZEWODNICZCCA RADĄ 
 

ELŻBIETA HORODECKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODPICACH 
NR XXIII/134/07 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

z ieoiająra nrhwa n w sprawie ę royrh scawek op ac poooszooyrh przez 
w aśririeli oiernrho ośri za ns nęi w zakresie zwieraoia , craosporcn odpa-
d w ko noaloyrh, opr żoiaoia zwioroik w wezodp ywowyrh i craosporcn 
                   oierzyscośri riek yrh oa cereoie G ioy Świewodzire 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzsdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porzsdku w gminach (Dz. U. Nr 132, 
poz. 622 ze zm.) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 
Nr 97, poz. 1050 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr LV/401/06 Rady Miejskiej w dwiebo-
dzicach z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-
mości za usługi w zakresie zbierania, transportu odpa-
dów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy dwiebodzice (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Dolnoślsskiego Nr 108, poz. 1819) wprowadza 
się następujsce zmiany: 
1) w § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) górna stawka opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych wynosi za 1 m3 odbieranych 
opadów od: 
a) gospodarstw domowych 36,64 zł, 

b) gospodarstw domowych w budynkach wielo-
rodzinnych, korzystajscych ze zbiorczych po-
jemników 39,86 zł, 

c) podmiotów prowadzscych działalność gospo-
darczs 46,31 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
dwiebodzice. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNICZCCA RADĄ 

 
ELŻBIETA HORODECKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRPE 
NR XV/101/2007 

z dnia 14 grudnia 2007 r. 

w sprawie wysokośri scawek op ac za zajnrie pasa droęoweęo dr ę  
zarządzaoyrh przez G ion Twardoę ra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz artykułu 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogo-
wego dróg zarzsdzanych przez Rurmistrza Miasta  
i Gminy Twardogóra zwanych dalej „drogami gminny-
mii na cele niezwiszane z budows, przebudows, re-
montem, utrzymaniem i ochrons dróg dotyczsce:  
1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 
2) umieszczania w pasie drogowym urzsdzeń infra-

struktury technicznej niezwiszanych z potrzebami 
zarzsdzania drogami lub potrzebami ruchu drogo-
wego, 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budow-
lanych niezwiszanych z potrzebami zarzsdzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz re-
klam, 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłsczności w 
celach innych niż wymienione w punktach 1–3. 

§ 2 

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowe-
go, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się na-
stępujsce stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
1) Przy zajęciu jezdni do 25% szerokości 2,00 zł 
2) Przy zajęciu jezdni powyżej 25%  

do 50% szerokości 4,00 zł 
3) Przy zajęciu jezdni powyżej 50%  

do całkowitego zajęcia jezdni 6,00 zł 
2. ątawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także 

do poboczy, chodników, placów, zatok postojo-
wych i autobusowych, ścieżek rowerowych i cis-
gów pieszych. 

3. Do elementów pasa drogowego niewymienionych 
w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień 
zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł 

§ 3 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 
pkt 2, ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 po-

wierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut po-
ziomy umieszczanego urzsdzenia: 
1) w terenie zabudowanym 50,00 zł 
2) w terenie niezabudowanym 30,00 zł 
3) na drogowym obiekcie inżynierskim 70,00 zł 

§ 4 

Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1  
pkt 3, ustala się następujsce stawki opłat za 1 m2 
powierzchni za jeden dzień: 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiek-

tu handlowego lub usługowego  2,00 zł 
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy in-

nych obiektów 2,00 zł 
3) reklamy 1,50 zł 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze  
nr XX/126/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg zarzsdzanych przez Gminę Twardogóra. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Twardogóra. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnoślsskiego, z mocs obowiszujscs od 1 stycznia 
2008 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZCCĄ 
RADĄ MIEJąKIEJ 

 
STANISŁAW ADAMSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 
NR XVI/114/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie przeprowadzeoia koosnlcarji z  ieszkańra i so ercw G ioy Wo-
  w projekc w scacnc w so ercw 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rzsdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw: 
Roraszyn, Rożeń, Dębno, Domaszków, Gliniany, Gar-
wół, Golina, Gródek, Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka, 
Lipnica, Lubisż, Łososiowice, Mikorzyce, Miłcz, Mo-
czydlnica Dworska, Mojęcice, Nieszkowice, Pawło-
szewo, Pełczyn, Prawików, Proszkowa, Piotroniowice, 
Rudno, Rataje, ąławowice, ąiodłkowice, ątęszów, 
ątobno, ątraszowice, ątary Wołów, Tarchalice, Uskorz 
Mały, Uskorz Wielki, Wrzosy, Warzęgowo, Zagórzyce. 
w sprawie projektów statutów.  

§ 2 

1. Konsultacje z mieszkańcami poszczególnych so-
łectw przeprowadza się poprzez umożliwienie zgło-
szenia uwag do projektów statutów, wyłożonych 
na okres 14 dni u ąołtysa. 

2. ąołtysi otrzymujs projekty statutów w celu udo-
stępnienia ich mieszkańcom i zgłoszenia ewentual-
nych uwag i propozycji.  

§ 3 

O terminie i miejscu wyłożenia projektów, o których 
mowa w § 2, zawiadamia się obwieszczeniem pisem-

nym w miejscu zwyczajowo przyjętym właściwego 
sołectwa. 

§ 4 

1. Uwagi do projektu statutu wnoszone ss na piśmie  
i podlegajs rozpatrzeniu przez Rurmistrza. 

2. Rurmistrz przedłoży Radzie Miejskiej propozycje 
zmian w projektach statutów z opinis co do zgło-
szonych uwag.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy w Wołowie. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZACA 
RADĄ MIEJąKIEJ 

 
DANUTA JELEC 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  MIGRODPIE 
NR XV/94/07 

z dnia 31 grudnia 2007 r. 

z ieoiająra nrhwaln w sprawie zasad ęospodarowaoia oiernrho ośria i 
scaoowiąry i w asoość G ioy   ięr d 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.. a, art. 40 ust 1 i 2 pkt 3, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzsdzie gminnym (tekst jedn. 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.). art. 34 ust. 6, art. 37 
ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XLII/3 52/06 Rady Miejskiej w Żmigro-
dzie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiscymi wła-
sność Gminy Żmigród (Dz. Urz. Woj. Dolnoślsskiego  
z 2007 r. Nr 2, poz. 8) dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„3a. 1. Rurmistrz Gminy Żmigród nabywa nieruchomo-
ści do gminnego zasobu nieruchomości, zgod-
nie z zasadami określonymi w niniejszej 
uchwale. 

2. Do gminnego zasobu nieruchomości nabywa 
się nieruchomości  niezbędne dla rozwoju Gmi-
ny, a w szczególności na realizację budownic-
twa mieszkaniowego oraz zwiszanych z tym 
budownictwem urzsdzeń infrastruktury tech-
nicznej, a także na realizację innych celów pu-
blicznych. 

3. Mogs być nabywane nieruchomości: 
1) które ss przeznaczone w planie zagospoda-

rowania przestrzennego lub w studium 
uwarunkowali i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego pod gminne drogi pu-

bliczne, stanowisce własność osób fizycz-
nych lub prawnych; 

2) na poszerzenie pasa drogowego lub uregu-
lowanie stanu prawnego drogi gminnej. 

4. Cenę nabycia nieruchomości ustala się ze zbywcs 
na podstawie operatu szacunkowego określajscego 
wartość rynkows nieruchomości, sporzsdzonego 
przez rzeczoznawcę majstkowego. W przypadkach 
szczególnie uzasadnionych cena nabycia może być 
wyższa od wartości rynkowej.i 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Gminy 
Żmigród. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZACĄ 
RADĄ MIEJąKIEJ 

 
JAN CZYŻOWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY DPIER ONIÓW 
NR XVI/158/07 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie określeoia scawek podackn od środk w craosporcowyrh  
i zwoloień z ceęo podackn 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorzsdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zwiszku z art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada 
Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Roczna stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego wynosi: 
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włscznie         – 300 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włscznie          – 500 zł 
c) samochodów powyżej 9 ton i poniżej 12  ton        – 600 zł 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że  
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszs: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

ątawka podatku  (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 150 200 
13 14 200 400 
14 15 400 600 
15  600                1.200 

Trzy osie 
12 17 150 250 
17 19 250 500 
19 21 500 700 
21 23 700 950 
23 25 950                1.420 
25  950                1.420 

Czcery osie 
12 25  700 800 
25 27  800 940 
27 29 940                1.490 
29 31                 1.490                2.210 
31                  1.490                2.210 

 

3. od cisgnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łscznie z naczeps lub przyczeps o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 200 zł, 

4. od cisgnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łscznie z naczeps lub przyczeps o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
– równej lub wyższej 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia stawki podatku wynoszs: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu pojazdów : 

cisgnik siodłowy + naczepa ; 
cisgnik balastowy + przyczepa  

(w tonach) 
 

 
 

ątawka podatku  (w złotych ) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdnia (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem 
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 250 350 
18 25 350 450 
25 31 505 850 
31  1.450 1.745 

Trzy osie 
12 40 1.550 1.650 
40  1.650 2.350 

 
5. od przyczepy i naczepy, które łscznie z pojazdem silnikowym posiadajs dopuszczalns masę całkowits od  

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjstkiem zwiszanych wyłscznie z działalnościs rolniczs prowadzons przez podatni-
ka podatku rolnego: 
a) od 7 ton i poniżej 12 ton   –   200 zł 

6. od przyczepy i naczepy, które łscznie z pojazdem silnikowym posiadajs dopuszczalns masę całkowita zespołu 
pojazdów: 
– równs lub wyższs niż  12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia stawki podatku wynoszs: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów : naczepa 

(przyczepa +pojazd silnikowy) w tonach 
ątawka podatku  (w złotych ) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna  (osie jezdna) 
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym  
za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedoa oś 
12 18 250 300 
18 25 300 350 
25  350 550 

Dwie osie 
12 28 250 300 
28 33 600 800 
33 38 800 1.200 
38  1.200 1.600 

Trzy osie 
12 38 650 850 
38  850 1.200 

 
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia : 

a) mniej niż 15 miejsc     300 zł 
b) od 15 do 30 miejsc włscznie  500 zł 
c) powyżej 30 miejsc            700 zł. 

§ 2 

Zwolnić od podatku od środków transportowych samochody ciężarowe wymienione w art. 8 pkt 1 i 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwiszane wyłscznie z działalności rolniczs prowa-
dzons przez podatnika podatku rolnego.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXII/310/05 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośls-
skiego, z mocs obowiszujscs od dnia 1 stycznia 2008 roku.  
 

PRZEWODNICZACĄ 
RADĄ GMINĄ 

 
ADAM JAN MAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERPYCE 
NR XV/201/07 

z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie nrhwaleoia z iaoy  iejsroweęo plaon zaęospodarowaoia 
przescrzeooeęo owszarn po ożooeęo przy nl. Wror awskiej w p  ooroo-
                               -wsrhodoiej rznśri wsi Ma nsz w 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
w zwiszku z uchwałs nr LVI/614/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lute-
go 2006 r. oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Zmians studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzycei 
uchwalons przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałs nr XL/506/05 z dnia 
24 marca 2005 r. Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 
Wrocławskiej w północno-wschodniej części wsi Ma-
łuszów.  

§ 2 

1. Integralns częścis uchwały jest rysunek planu w 
skali 1:1000, stanowiscy załscznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. Załscznikami do niniejszej uchwały ss: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego – załscznik nr 2, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należs do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych – załscznik 
nr 3. 

§ 3 

1. Następujsce oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu ss obowiszujscymi ustaleniami planu: 
1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczajsce tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajs znaczenie 
informacyjne, sugerujsce określone rozwiszania 
przestrzenne. 

§ 4 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia doty-

czsce obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwa-
ły, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
planu na mapie w skali 1:1000 stanowiscy załscz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenem wynikajsce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, a także akty prawa miejscowego, 

4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część 
przeznaczenia terenu, która powinna dominować na 
danym terenie, 

5) przeznaczenie uzupełniajsce terenu – jest to część 
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe terenu, 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczajs-
ca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych, niebędscymi liniami 
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz zwis-
zanymi z nimi urzsdzeniami, 

7) terenie – należy przez to rozumieć obszar o okre-
ślonym przeznaczeniu podstawowym, ograniczony 
liniami rozgraniczajscymi, oznaczony symbolem lite-
rowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

§ 5 

Dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczajscymi 
ustala się: 
1) oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U 1  

i MN/U2: 
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
b) przeznaczenie uzupełniajsce: 

– usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, w loka-
lach użytkowych dobudowanych lub wbudo-
wanych w partery budynków mieszkalnych, 

– sieci infrastruktury technicznej oraz zwiszane 
z nimi urzsdzenia; 

c) zabrania się: 
– lokalizowania obiektów usługowych zaliczo-

nych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogscych znaczsco oddziaływać 
na środowisko, dla których istnieje obowis-
zek sporzsdzenia raportu oddziaływania na 
środowisko, stwarzajscych zagrożenie dla 
bezpieczeństwa publicznego oraz trwałego 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoślsskiego Nr 11 –  834  – Poz. 181 

składowania surowców i materiałów maso-
wych; 

2) oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U 3: 
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) przeznaczenie uzupełniajsce: 

– usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

– sieci infrastruktury technicznej oraz zwiszane 
z nimi urzsdzenia; 

c) zabrania się: 
– lokalizowania obiektów usługowych zaliczo-

nych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogscych znaczsco oddziaływać 
na środowisko, dla których istnieje obowis-
zek sporzsdzenia raportu oddziaływania na 
środowisko, stwarzajscych zagrożenie dla 
bezpieczeństwa publicznego; 

3) oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD 
przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa. 

§ 6 

W granicach terenu objętego planem nie występujs 
obszary wymagajsce określenia zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego. 

§ 7 

Określa się następujsce zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia 

działalności, której oddziaływanie może przekroczyć 
granice nieruchomości, 

2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób 
niepowodujscy ponadnormatywnej emisji gazów 
lub pyłów do atmosfery, 

3) zakazuje się odprowadzania nieczyszczonych ście-
ków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzch-
niowych. 

§ 8 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników inten-
sywności zabudowy ustala się: 
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej w układzie wolno stojscym z dopuszczeniem 
usług oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN/U 1 i MN/U 2: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości: 

– 10 m od linii rozgraniczajscej z drogs ruchu 
przyspieszonego KDGP, jeśli droga zmienia 
kategorie na niższs (KDL lub KDD) dopuszcza 
się zmniejszenie odległości do 6 m  

– 6 m od linii rozgraniczajscej z drogs dojazdo-
ws KDD, 

b) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 50%, 

c) co najmniej 40% powierzchni działki należy 
urzsdzić jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

d) liczba kondygnacji naziemnych budynków miesz-
kalnych nie może przekraczać dwóch, w tym 
druga kondygnacja wyłscznie w formie podda-
sza użytkowego, 

e) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 10 m, 

f) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne  
o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówks 
ceramiczns lub materiałem dachówkopodobnym 
z wyłsczeniem dachówki bitumicznej, 

g) budynki gospodarcze i garaże wolno stojsce 
mogs być wyłscznie jednokondygnacyjne i win-
ny mieć formę dachu odpowiadajscs formie da-
chu budynku mieszkalnego, 

h) w przypadku wprowadzenia usług nieucisżli-
wych jako uzupełniajscego przeznaczenia terenu 
powierzchnia użytkowa tych usług nie może 
przekroczyć 50% powierzchni użytkowej bu-
dynków mieszkalnych jak również 150 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

i) w przypadku wykorzystania terenu pod funkcję 
mieszkaniows obowiszek urzsdzenia co najmniej 
2 miejsc parkingowych dla samochodów oso-
bowych dla każdego jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego, 

j) w przypadku wykorzystania terenu pod funkcję 
usługows, inwestor zobowiszany jest, poza 
miejscami parkingowymi dla funkcji mieszka-
niowej, zapewnić nie mniej niż: 
• 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych 

na pow. od 6 m2 do 20 m2, 
• następne 3 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonych na pow. od 21 m2 do 50 m2, 
• następne 2 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonych na każds pow. 50 m2, 
k) ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogro-

dzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabryka-
tów betonowych; 

2) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w układzie wolno stojscym z dopuszczeniem usług 
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U 3: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości: 

– 10 m od linii rozgraniczajscej z drogs ruchu 
przyspieszonego KDGP, jeśli droga zmienia 
kategorie na niższs (KDL lub KDD) dopuszcza 
się zmniejszenie odległości do 6 m, 

– 4 m od linii rozgraniczajscej z drogs dojazdo-
ws KDD, 

b) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 70%, 

c) co najmniej 30% powierzchni działki należy 
urzsdzić jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

d) liczba kondygnacji naziemnych budynków miesz-
kalnych nie może przekraczać trzech, w tym 
trzecia kondygnacja wyłscznie w formie podda-
sza użytkowego, 

e) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 12 m, 

f) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne  
o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówks 
ceramiczns lub materiałem dachówkopodobnym 
z wyłsczeniem dachówki bitumicznej, 
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g) budynki gospodarcze i garaże wolno stojsce 
mogs być wyłscznie jednokondygnacyjne i win-
ny mieć formę dachu odpowiadajscs formie da-
chu budynku mieszkalnego, 

h) w przypadku wprowadzenia usług nieucisżli-
wych jako uzupełniajscego przeznaczenia terenu 
powierzchnia użytkowa tych usług nie może 
przekroczyć 60% powierzchni użytkowej bu-
dynków mieszkalnych jak również 200 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

i) w przypadku wykorzystania terenu pod funkcję 
mieszkaniows obowiszek urzsdzenia co najmniej 
2 miejsc parkingowych dla samochodów oso-
bowych dla każdego jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego, 

j) w przypadku wykorzystania terenu pod funkcję 
usługows, inwestor zobowiszany jest, poza 
miejscami parkingowymi dla funkcji mieszka-
niowej, zapewnić nie mniej niż: 
• 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych 

na pow. od 6 m2 do 20 m2, 
• następne 3 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonych na pow. od 21 m2 do 50 m2, 
• następne 2 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonych na każds pow. 50 m2, 
k) ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogro-

dzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabryka-
tów betonowych. 

§ 9 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDD stanowiscych obszar przestrzeni publicznej, okre-
śla się następujsce wymagania wynikajsce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej: 
1) zakazuje się umieszczania obiektów małej architek-

tury, nośników reklamowych oraz tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych, 

2) dopuszcza się lokalizację urzsdzeń technicznych i 
zieleni oraz prowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej w formie niekolidujscej z przeznaczeniem 
podstawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 10 

W niniejszym planie nie występujs obszary wymagajs-
ce określenia granic terenów lub obiektów podlegajs-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 11 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości ustala się: 
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z dopuszczeniem usług oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN/U 1, MN/U 2 i MN/U 3: 
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może być mniejsza niż 2000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o której mowa w lit. a, o nie więcej 
niż 10%, w następujscych sytuacjach: 
– w granicach działki istniejscej przed wejściem 

w życie planu dopuszcza się wydzielenie tyl-
ko jednej takiej działki; 

– w przypadku wydzielania z działki o po-
wierzchni, o której mowa w lit. a, terenu 
przeznaczonego pod publiczns infrastrukturę 
techniczns, np. trafostację, przepompownię 
ścieków itp., 

c) szerokość frontu nowo wydzielanych działek co 
najmniej 20 m, 

d) kst położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawierać się w przedziale 
od 80 do 90o, 

e) ustalenia o których mowa w lit. a), c) i d) nie 
obowiszujs przy wydzielaniu działek pod infra-
strukturę techniczns, 

f) możliwość dokonywania scalania i wtórnego po-
działu działek przy zachowaniu minimalnej po-
wierzchni działek i szerokości frontu określonych 
w lit. a i lit. c. 

§ 12 

1. W granicach obszaru objętego planem nie występu-
js tereny, dla których wymagane jest określenie 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urzsdzania i użytkowania terenów. 

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio. 

§ 13 

Infrastruktura techniczna: 
1) ąieć wodocisgowa: 

a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wodo-
cisgowej z uwzględnieniem warunków dostęp-
ności do wody dla celów przeciwpożarowych, 

b) przewody sieci wodocisgowej należy w miarę 
możliwości prowadzić w liniach rozgraniczajs-
cych dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, 

c) szczegółowe warunki wykonania przyłsczy wo-
docisgowych należy uzgadniać z zarzsdcs sieci 
wodocisgowej, 

d) zakazuje się budowy własnych ujęć wodocisgo-
wych zlokalizowanych na terenach inwestora  
o głębokości przekraczajscej 30 m i poborze 
wody w ilości powyżej 10 m3/dobę. 

2) Kanalizacja: 
a) docelowo odprowadzenie ścieków komunalnych 

do komunalnej kanalizacji sanitarnej, na warun-
kach określonych przez właściciela sieci, 

b) przewody kanalizacji sanitarnej należy w miarę 
możliwości prowadzić w liniach rozgraniczajs-
cych dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, 

c) szczegółowe warunki wykonania przyłsczy kana-
lizacyjnych należy uzgodnić z zarzsdcs sieci ka-
nalizacyjnej, 

d) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza się budowę: 
• ązczelnych, bezodpływowych zbiorników na 

nieczystości płynne – obowiszuje systema-
tyczny wywóz nieczystości płynnych do 
punktu zlewnego oczyszczalni ścieków przez 
specjalistyczny zakład będscy gminns jed-
nostka organizacyjns lub przedsiębiorcę po-
siadajscego zezwolenie na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
płynnych. 
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• Indywidualnych systemów oczyszczania ście-
ków bytowych pod warunkiem uzyskania 
zgody stosownych organów. 

e) Po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej 
nieruchomości wyposażone w szczelne zbiorniki 
na nieczystości płynne obowiszuje niezwłoczne 
włsczenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
budynku do sieci kanalizacyjnej. 

3) Wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszyst-
kich obszarów zainwestowania na warunkach okre-
ślonych przez zarzsdcę sieci, alternatywnie odpro-
wadzenie wód opadowych do gruntu lub magazy-
nowanie w zbiornikach na terenie własnym inwe-
stora. 

4) W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obo-
wiszujs zasady określone w odrębnych przepisach; 
dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

5) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejscych sieci 
infrastruktury technicznej. 

6) Przed przystspieniem do prac w obrębie sieci urzs-
dzeń melioracji szczegółowych należy sporzsdzić 
dokumentację techniczns, zawierajscs sposób jej 
odbudowy. 

7) Obowiszek uzgodnienia prac kolidujscych z urzs-
dzeniami melioracyjnymi z administratorem tych 
sieci. 

8) Realizacja lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe 
lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej 
do celów grzewczych. 

9) ątosowanie urzsdzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. 

§ 14 

Określa się następujscy układ komunikacyjny: 
1) Ustalenia ogólne: 

a) w liniach rozgraniczajscych dróg dopuszcza się 
lokalizację infrastruktury technicznej niezwisza-
nej z drogs na warunkach zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) w liniach rozgraniczajscych dróg należy, w za-
leżności od potrzeb, lokalizować chodniki i/lub 
ścieżki rowerowe, 

c) ewentualne włsczenia komunikacyjne należy re-
alizować na warunkach zgodnie z przepisami od-
rębnymi; 

2) ustala się następujsce szerokości dróg w liniach 
rozgraniczajscych: 
a) KDD – droga dojazdowa, o szerokości zgodnie z 

rysunkiem planu. 

§ 15 

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4: 
1) w wysokości 1% dla terenu drogi oznaczonego 

symbolem: KDD; 
2) w wysokości 30% dla pozostałych terenów. 

§ 16 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kobierzyce. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnoślsskiego. 
 

PRZEWODNICZCCĄ 
RADĄ GMINĄ 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Pa ąrzoik or 1 do nrhwa y Rady G ioy  
Kowierzyre XV/201/02  z doia 29 liscopada 
2007 r. (poz. 181) 
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Pa ąrzoik or 2 do nrhwa y Rady G ioy  
Kowierzyre XV/201/02 z doia 29 liscopada 
2007 r. (poz. 181) 

 
 

ROPSTRPYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU PAGOSPODAROWANIA PRPESTRPENNEGO 

owszarn po ożooeęo przy nl. Wror awskiej 
w p  ooroo-wsrhodoiej rznśri wsi Ma nsz w 

 
 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia 
do publicznego wglsdu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikajscych  
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 

Pa ąrzoik or 3 do nrhwa y Rady G ioy  
Kowierzyre XV/201/02  z doia 29 liscopada 
2007 r. (poz. 181) 

 
ROPSTRPYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIPACJI PAPISANYCH 

W PMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU PAGOSPODAROWANIA PRPESTRPENNEGO 
OBSPARU POŁO ONEGO PRPY UL. WROCŁAWSKIEJ W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CPĘŚCI 
WSI MAŁUSPÓW, INWESTYCJI P PAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICPNEJ, KTÓRE 

NALE Ą DO PADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAP PASAD ICH FINANSOWANIA 
 
 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej należscych do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCPYCE 
NR XVIII/82/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie crywn ndzielaoia i rozlirzaoia docarji oraz nscaleoia scawek docarji 
dla przedszkoli, oddzia  w zerowyrh i szk   zak adaoyrh i prowadzooyrh oa 
cereoie G ioy Malrzyre przez iooe pod iocy oiż jedooscki sa orządn 
                                              cerycorialoeęo 

 Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzsdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn, zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy oę loe 

§ 1 

Niniejsza uchwała reguluje: 
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych 

z budżetu Gminy Malczyce dla zakładanych i pro-
wadzonych na terenie Gminy Malczyce przedszkoli, 
oddziałów zerowych i szkół przez inne podmioty niż 
jednostki samorzsdu terytorialnego: 

a) przedszkoli publicznych/oddziałów zerowych, w 
tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli 
publicznych specjalnych, 

b) publicznych szkół podstawowych oraz publicz-
nych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyj-
nymi, z wyjstkiem publicznych szkół podstawo-
wych specjalnych i publicznych gimnazjów spe-
cjalnych, publicznych szkół artystycznych oraz 
szkół przy zakładach karnych, zakładach po-
prawczych i schroniskach dla nieletnich, 
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c) niepublicznych przedszkoli/oddziałów zerowych, 
w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepu-
blicznych przedszkoli specjalnych, 

d) niepublicznych szkół podstawowych o upraw-
nieniach szkół publicznych oraz  niepublicznych 
gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, 
w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjstkiem 
niepublicznych szkół podstawowych specjalnych                          
i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepu-
blicznych szkół artystycznych  oraz szkół przy  
zakładach karnych, zakładach poprawczych i 
schroniskach dla nieletnich, 

e) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół pu-
blicznych innych niż szkoły wymienione pod lit. 
d), których zakładanie i prowadzenie należy do 
ustawowych zadań gminy. 

§ 2 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez 

to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z  późn. zm.); 

2) dotacji – należy przez to rozumieć udzielans z bu-
dżetu Gminy Malczyce na  zasadach z przepisów 
art. 80 lub art. 90 ustawy i niniejszej uchwały, 
„dotację podmiotowsi w rozumieniu art. 106  
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  
poz. 2104 z późn. zm.) która przeznaczona jest 
na dofinansowanie działalności bieżscej z tytułu 
prowadzenia  szkoły lub przedszkola z § 1 pkt 1; 

3) przedszkolu – należy również rozumieć oddział ze-
rowy, 

4) podstawie obliczania dotacji – należy przez to ro-
zumieć: 
a) w przypadku dotacji dla przedszkola publiczne-

go – zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy – wydat-
ki bieżsce przewidziane na jednego ucznia w 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę   
Malczyce, a w przypadku niepełnosprawnego 
ucznia przedszkola publicznego – kwotę prze-
widzians na ucznia niepełnosprawnego przed-
szkola lub oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez Gminę Malczyce. W przypadku niepro-
wadzenia przez Gminę Malczyce przedszkola 
samorzsdowego, zgodnie z art. 80 ust. 2 usta-
wy, podstaws do obliczania dotacji ss wydatki 
bieżsce ponoszone na jednego ucznia przez 
najbliższs gminę na prowadzenie przedszkoli 
publicznych; 

b) w przypadku dotacji dla szkoły publicznej – 
zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy –  wydatki bie-
żsce przewidziane na jednego ucznia  tego ty-
pu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Gminę    
Malczyce. W przypadku nieprowadzenia przez 
Gminę Malczyce szkoły danego typu               
i rodzaju, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy pod-
staws obliczania dotacji jest kwota przewi-
dziana na jednego ucznia szkoły publicznej da-
nego typu i rodzaju w części oświatowej sub-
wencji ogólnej dla Gminy Malczyce; 

c) w przypadku dotacji dla przedszkola niepu-
blicznego – zgodnie z art. 90 ust. 2b) ustawy 

– wydatki bieżsce na jednego ucznia ustalone 
w budżecie Gminy Malczyce ponoszone na 
działajsce na obszarze Gminy Malczyce przed-
szkola publiczne, z tym że dla ucznia niepełno-
sprawnego podstaws do obliczania dotacji jest 
kwota przewidziana na ucznia niepełnospraw-
nego przedszkola w części o światowej sub-
wencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mal-
czyce. W przypadku niefunkcjonowania na te-
renie Gminy Malczyce przedszkola publiczne-
go, zgodnie z art. 90 ust. 2b) ustawy, pod-
staws obliczania dotacji ss wydatki bieżsce 
ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia 
przez najbliższs gminę na prowadzenie  przed-
szkola publicznego; 

d) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej  
– uprawnieniach szkoły publicznej, w której re-
alizowany jest obowiszek szkolny lub obowis-
zek nauki – zgodnie z art. 90 ust. 2 a) ustawy 
– kwotę przypadajscs na jednego ucznia dane-
go typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Malczyce; 

e) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej  
o uprawnieniach szkoły publicznej z § 1 pkt 1 
lit. – zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy – kwotę 
wydatków bieżscych ponoszonych przez Gmi-
nę Malczyce na jednego ucznia  w tego same-
go typu i rodzaju szkołach publicznych. W 
przypadku braku na terenie Gminy Malczyce 
szkoły publicznej danego typu i rodzaju pod-
staws obliczania dotacji ss wydatki bieżsce w 
przeliczeniu na jednego ucznia ponoszone przez 
najbliższs gminę  na prowadzenie szkoły pu-
blicznej danego typu lub rodzaju; 

5) stawce dotacji – należy przez to rozumieć odpo-
wiedni ułamek procentowy z § 3 ust. 1, stoso-
wany do obliczania dotacji należnej na jednego 
ucznia przedszkola lub szkoły w sytuacji, gdy 
ustawa uzależnia wysokość tej dotacji od prze-
mnożenia postawy obliczania dotacji przez stawkę 
dotacji; 

6) dotacji należnej – należy przez to rozumieć łsczns 
kwotę pieniężns przypadajscs do wypłaty na 
rzecz szkoły lub przedszkola z § 1 pkt 1, ustalons 
w wyniku przemnożenia podstawy obliczania do-
tacji przez ilość uczniów oraz dodatkowo, gdy 
przewiduje to ustawa, przez stawkę dotacji usta-
lons w § 3 ust. 1; 

7) dotacji należnej na jednego ucznia – należy przez 
to rozumieć kwotę pieniężns na  jednego ucznia 
szkoły lub przedszkola z § 1 pkt 1 równs podsta-
wie obliczania dotacji  albo w przypadkach okre-
ślonych ustaws, kwotę pieniężns wynikajscs  
z przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez 
stawkę dotacji z § 3 ust. 1; 

8) najbliższej gminie – należy przez to rozumieć tę 
gminę, która ponosi wydatki budżetu na prowa-
dzenie przedszkola publicznego lub szkoły pu-
blicznej tego samego typu i rodzaju, co  działajsce 
na terenie Gminy Malczyce i dotowane z budżetu 
Gminy Malczyce przedszkole lub szkoła niepu-
bliczna, zarazem gminę której granica miejscowo-
ści stanowiscej siedzibę jej władz znajduje się naj-
bliżej pod względem odległości liczonej w linii pro-
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stej, od granic miejscowości stanowiscej siedzibę 
władz Gminy Malczyce. 

9) koszt kwalifikowany – należy przez to rozumieć 
zwiszane z prowadzeniem szkoły lub przedszkola 
z § 1 pkt 1, koszty poniesione na działalność bie-
żscs z tytułu prowadzenia tej szkoły lub przed-
szkola ; 

10) rachunku bankowym szkoły lub przedszkola – 
należy przez to rozumieć rachunek  bankowy  za-
łożony przez osobę prowadzscs szkołę lub przed-
szkole, który służy wyłscznie dla dokonywania 
operacji finansowych zwiszanych z prowadzeniem 
szkoły, albo prowadzeniem przedszkola z § 1 
pkt 1; 

11) rozliczeniu dotacji – należy przez to rozumieć 
przedstawienie Gminie Malczyce, niezbędnych do 
ustalania dotacji należnej na jednego ucznia, in-
formacji z § 10 pkt 1 lit. a) oraz przedstawienie  
informacji i dowodów z § 10 pkt 1 lit. b) i c)  
o pokryciu ze środków dotacji kosztów kwalifi-
kowanych, którym to czynnościom towarzyszy 
sprawdzenie prawidłowości ustalenia dotacji prze-
kazanej przedszkolu lub szkole z § 1 pkt 1 i ewen-
tualne ustalenie wysokości zobowiszania Gminy 
Malczyce z tytułu dopłaty na rzecz Gminy Mal-
czyce w zwiszku z obowiszkiem przedszkola lub 
szkoły z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nad-
miernej wysokości albo zwrotu dotacji wykorzy-
stanej niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

R o z d z i a ł   2 

Scawki docarji 

§ 3 

1. Ustala się następujsce obowiszujsce na terenie 
Gminy Malczyce stawki dotacji : 
1)  na ucznia niepełnosprawnego uczęszczajscego 

do przedszkola publicznego z § 1 pkt 1 lit. a) – 
stawka dotacji wynosi 100 procent, którs to 
stawkę w celu ustalenia dotacji należnej na  
ucznia niepełnosprawnego przemnaża się przez 
właściws podstawę obliczania dotacji określons 
w art. 80 ust. 2 ustawy i § 2 pkt 4 lit a) uchwa-
ły; 

2) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczajscego 
do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1 lit. c) 
uchwały – stawka dotacji wynosi 100 procent, 
którs to stawkę w celu ustalenia dotacji  należ-
nej na ucznia niepełnosprawnego przemnaża się 
przez właściws podstawę obliczania dotacji 
określons w art. 90 ust. 2 b) ustawy i w § 2  
pkt 4 lit. c) uchwały; 

3) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 2, uczęszcza-
jscego do przedszkola  niepublicznego z § 1  
pkt 1 lit. c) – stawka dotacji wynosi 75%, którs 
to stawkę w celu ustalenia dotacji należnej na 
ucznia przemnaża się przez właściws podstawę 
obliczania dotacji określons w art. 90 ust. 2 b) 
ustawy i w § 2 pkt 4 lit. c) uchwały; 

4) na ucznia uczęszczajscego do szkoły niepublicz-
nej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której 
realizowany jest obowiszek szkoły lub obowis-
zek nauki z § 1 pkt 1 lit. d) uchwały – stawka 
dotacji wynosi 100%, którs to stawkę w celu 
ustalenia dotacji należnej na  ucznia przemnaża 

się przez podstawę obliczania dotacji określons 
w art. 90 ust. 2 a) ustawy i w § 2 pkt 4 lit. d) 
uchwały, 

5) na ucznia uczęszczajscego do szkoły niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej, innej niż szkoła 
z pkt 4 – stawka dotacji wynosi 50%, którs to 
stawkę w celu ustalenia dotacji należnej na ucznia 
przemnaża się przez właściws podstawę obliczania 
dotacji określons w art. 90 ust. 3 ustawy i w § 2 
pkt 4 lit. e). 

R o z d z i a ł   3 

Tryw ndzielaoia docarji dla pnwlirzoeęo przedszkola lnw 
dla pnwlirzoej szko y 

§ 4 

1. Po uprawomocnieniu się decyzji Gminy Malczyce o 
zezwoleniu na założenie publicznego przedszkola 
lub publicznej szkoły (wydawanej na podstawie art. 
58 ustawy), osoba zakładajsca publiczne przed-
szkole  z § 1 pkt 1 lit a) albo publiczns szkołę  
(z § 1 pkt 1 lit. b), celem ustalenia dotacji należnej 
na rok, w którym zgodnie z zezwoleniem zostanie 
uruchomione przedszkole lub szkoła, w terminie do 
dnia 15 grudnia roku poprzedzajscego rok udziela-
nia dotacji, występuje do Gminy z wnioskiem (za-
łscznik nr 1 do uchwały) o udzielenie dotacji należ-
nej, określajsc we wniosku: 
1) datę wydania i numer zezwolenia na prowadze-

nie publicznego przedszkola lub publicznej szkoły 
2) datę rozpoczęcia działalności przez publiczne 

przedszkole lub publiczns szkołę 
3) planowans ilość uczniów, którzy będs uczęsz-

czać do publicznego przedszkola lub publicznej 
szkoły w roku, na który będzie udzielana  dota-
cja, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem, w  
przypadku publicznego przedszkola, ilości 
uczniów niepełnosprawnych oraz ilości uczniów 
niebędscych mieszkańcami Gminy Malczyce; 

4) nazwę banku i numer rachunku bankowego pu-
blicznego przedszkola lub publicznej szkoły, na 
który będs przekazywane środki dotacji należnej. 

2. Dotacja roczna ustalana dla przedszkola publiczne-
go lub szkoły publicznej, które rozpoczęły działal-
ność z poczstkiem lub w trakcie roku budżetowe-
go, przekazywana jest co miesisc na rachunek ban-
kowy szkoły lub przedszkola do ostatniego dnia 
każdego miesisca roku budżetowego następujscego 
po roku złożenia wniosku z ust. 1. 

§ 5 

1. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy 
funkcjonowania założonego przedszkola publiczne-
go lub szkoły publicznej (z § 4), w celu ustalenia 
kwoty dotacji należnej na każdy kolejny rok budże-
towy, osoba prowadzsca publiczne przedszkole lub 
publiczns szkołę, najpóźniej do dnia 30 września 
roku budżetowego, przekłada Gminie Malczyce 
wniosek (załscznik nr 1 do uchwały) o udzielenie 
dotacji należnej na kolejny rok budżetowy, zawiera-
jscy dane z § 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 4. 

2. Dotacja z ust. 1, ustalona dla przedszkola publicz-
nego lub szkoły publicznej, przekazywana jest z do-
łu na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola w 
dwunastu częściach do ostatniego dnia każdego 
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miesisca roku budżetowego następujscego po roku 
złożenia wniosku  z ust. 1. 

§ 6 

1. Podstawę obliczenia kwoty dotacji dla przedszkola 
lub szkoły z § 2 pkt 4 lit. a) i b) na kolejny rok bu-
dżetowy stanowi kwota określona w projekcie bu-
dżetu.                             

2. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego 
podstawy obliczania dotacji dla przedszkola lub 
szkoły z § 2 pkt 4 lit. a) i b) Gmina Malczyce doko-
nuje weryfikacji kwoty dotacji należnej w terminie 
do 30 listopada  danego roku budżetowego i od-
powiednio,  o ustalons różnicę, zwiększa lub po-
mniejsza ratę dotacji na miesisc grudzień danego 
roku. 

3. Kwotę dotacji należnej ustalons na podstawie czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej planowanej, wy-
nikajscej z projektu budżetu koryguje się po otrzy-
maniu informacji o rocznej kwocie części oświato-
wej subwencji ogólnej. Kwotę dotacji powiększa się 
lub zmniejsza w miesiscu w którym nastspiła zmia-
na budżetu gminy z tego tytułu, a kwota wyrówna-
nia dotacji pomniejsza lub powiększa ratę dotacji za 
bieżscy miesisc. 

R o z d z i a ł   4 

Tryw ndzielaoia docarji dla oiepnwlirzoeęo przedszkola 
lnw dla oiepnwlirzoej szko y 

§ 7 

1. Warunkiem udzielania dotacji dla rozpoczynajscego 
działalność niepublicznego przedszkola lub szkoły  
(z § 1 pkt 1 lit. c, d i e) jest przekazanie do Gminy 
Malczyce przez osobę zamierzajscs prowadzić lub 
prowadzscs niepubliczne przedszkole lub niepu-
bliczns szkołę najpóźniej do dnia 30 września roku 
poprzedzajscego rok udzielania dotacji, wniosku 
(załscznik nr 1 do uchwały) o udzielenia dotacji na-
leżnej zawierajscego: 
1) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji niepublicznych szkół i placówek pro-
wadzonej przez Urzsd Gminy z art. 82 ust. 3 a) 
ustawy lub datę i numer wpisu do Krajowego 
Rejestru ąsdowego; 

2) datę rozpoczęcia działalności przez niepubliczne 
przedszkole lub niepubliczns szkołę; 

3) planowans ilość uczniów, którzy będs uczęsz-
czać do niepublicznego przedszkola lub niepu-
blicznej szkoły w roku na który będzie udzielona 
dotacja wraz z dodatkowym  wyodrębnieniem, 
w przypadku niepublicznego przedszkola, ilości 
uczniów niepełnosprawnych oraz ilości uczniów 
niebędscych mieszkańcami Gminy Malczyce; 

4) nazwę i numer rachunku bankowego niepublicz-
nego przedszkola lub niepublicznej szkoły, na 
który będs przekazywane środki dotacji należnej. 

2. Dotacja ustalona na podstawie wniosku z ust. 1 
przekazywana jest do następnego roku budżetowe-
go co miesisc z dołu, od miesisca, w którym rozpo-
częto działalność na wskazany rachunek bankowy 
szkoły lub przedszkola do ostatniego dnia każdego 
miesisca roku  budżetowego następujscego po roku 
złożenia wniosku z ust. 1. 

§ 8 

1. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy 
funkcjonowania niepublicznego przedszkola lub nie-
publicznej szkoły (z § 7) w celu ustalenia kwoty do-
tacji należnej na każdy kolejny rok budżetowy, oso-
ba prowadzsce niepubliczne przedszkole lub niepu-
bliczns szkołę, najpóźniej do dnia 30 września roku 
budżetowego przedkłada Gminie Malczyce wniosek 
(załscznik nr 1 do uchwały) o udzielenie dotacji na-
leżnej na kolejny rok budżetowy, zawierajscy dane 
z § 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 4. 

2. Dotacja z ust. 1 ustalona dla przedszkola niepu-
blicznego lub szkoły niepublicznej przekazywana 
jest na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola w 
dwunastu częściach z dołu do ostatniego dnia każ-
dego miesisca roku budżetowego następujscego po 
roku złożenia wniosku z ust. 1. 

§ 9 

1. Podstawę obliczenia kwoty dotacji dla przedszkola 
lub szkoły z § 2 pkt 4 lit. c) i e) na kolejny rok bu-
dżetowy stanowi kwota określona w projekcie bu-
dżetu. 

2. Podstawę obliczenia kwoty dotacji dla szkoły z § 2 
pkt 4 lit. d) na kolejny rok budżetowy stanowi pla-
nowana kwota części oświatowej subwencji ogól-
nej – wynikajsca z projektu budżetu, którs koryguje 
się po otrzymaniu informacji o rocznej kwocie czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej. Kwotę dotacji 
powiększa się lub zmniejsza w miesiscu w którym 
nastspiła zmiana budżetu gminy  z tego tytułu,  
a kwota wyrównania dotacji pomniejsza lub po-
większa ratę dotacji za bieżscy miesisc. 

3. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego 
podstawy obliczania dotacji dla przedszkola lub 
szkoły z § 2 pkt 4 lit. c) i e), Gmina Malczyce do-
konuje weryfikacji kwoty dotacji należnej do 30 li-
stopada danego roku budżetowego i odpowiednio  
o ustalons różnicę, zwiększa lub pomniejsza ratę 
dotacji na miesisc grudzień danego roku. 

R o z d z i a ł   5 

Tryw rozlirzaoia ndzielooej docarji 

§ 10 

1. Kwota dotacji udzielanej w roku budżetowym dla 
przedszkola lub szkoły z § 1 podlega rozliczeniu 
poprzez: 
1) przedstawienie przez osobę prowadzscs szkołę 

lub przedszkole: 
a) informacji o ilości uczniów oraz o aktualności 

prawa do otrzymania dotacji składanej do 
dnia 20 każdego miesisca, poczswszy od 
miesisca następujscego po miesiscu otrzy-
mania pierwszej raty dotacji – wg wzoru na 
druku stanowiscym załscznik nr 2 do uchwa-
ły; 

b) informacji półrocznej o kosztach kwalifiko-
wanych poniesionych w każdym półroczu ro-
ku kalendarzowego ze środków przekazanej 
dotacji, składanej do dnia 15 lipca danego ro-
ku budżetowego i 15 stycznia następnego 
roku budżetowego wg wzoru na druku sta-
nowiscym załscznik nr 3 do uchwały; 
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c) dołsczonych do informacji z pkt a lit. b) dwu-
stronnych kserokopii faktur, rachunków i list 
płac, wraz z adnotacjs na oryginałach o wy-
sokości płatności pokrytej ze środków otrzy-
manej dotacji i poświadczeniem na każdej 
kserokopii jej ,,zgodność z oryginałem'' do-
konanym przez osobę prowadzscs szkołę lub 
przedszkole; 

2) ustalenie przypadajscej na rzecz Gminy Malczy-
ce należności z tytułu zwrotu dotacji pobranej w 
nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej 
niezgodnie z przeznaczeniem, bsdź ustalenie 
kwoty zobowiszania Gminy Malczyce z tytułu 
uzupełnienia dotacji udzielonej o  różnicę między 
dotacjs udzielons a dotacjs należns  na rok bu-
dżetowy. 

2. Informacja z ust. 1 pkt 1 lit a) jest podstaws do 
rozliczenia raty dotacji przekazanej za każdy mie-
sisc roku budżetowego. 

3. Informacje z ust. 1 pkt 1 lit a) oraz informacje z 
ust. 1 pkt 1 lit b), a także dowody z ust. 1 pkt 1 lit 
c) stanows podstawę ostatecznego rozliczenia do-
tacji przekazanej przedszkolu lub szkole na rok bu-
dżetowy. 

§ 11 

1. Przyjmuje się następujsce zasady korygowania rat 
miesięcznych dotacji przekazywanych dla przed-
szkoli i szkół z § 1 uwzględniajsce zmiany w ilości 
uczniów w danym roku budżetowym 
1) w przypadku zmiany w trakcie roku budżetowe-

go faktycznej liczby uczniów, kwotę dotacji  
powiększa się lub zmniejsza w miesiscu nastę-
pujscym po miesiscu w którym Gminie Malczyce 
przekazano informację o wyższej lub niższej niż 
planowana faktycznej liczbie uczniów, 

2) kwota wyrównania dotacji należnej dla przed-
szkola lub szkoły będzie zwiększać ratę dotacji 
przekazywanej na miesisc kolejny po miesiscu, 
w którym Gminie Malczyce przekazano informa-
cję o wyższej niż planowana na dany miesisc 
faktycznej ilości uczniów. 

3) kwota zwrotu dotacji miesięcznej pobranej w 
nadmiernej wysokości potrscona będzie z raty 
dotacji przekazywanej za miesisc następujscy po 
miesiscu w którym Gminie Malczyce przekazano 
informację o niższej niż planowana w danym 
miesiscu faktycznej ilości uczniów. 

2. Nieprzedłożenie informacji z § 10 pkt 1 lit. a), bsdź 
powzięcie Gminy Malczyce uzasadnionej informacji 
o ustaniu prawa przedszkola lub szkoły do otrzy-
mania dotacji stanowi postawę do wstrzymania 
wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej in-
formacji z § 10 pkt 1 litera a) jest podstaws do 
przekazania zaległych rat dotacji należnej  i wypłaty 
rat na kolejny miesisc roku budżetowego. 

§ 12 

1. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej na okres 
roku budżetowego przez Gminę Malczyce dokony-

wane jest w oparciu o informacje urzędowe oraz 
dane § 10 pkt 1 lit a), b), i c). W terminie do dnia 
15 lutego roku następnego o czym zawiadamia się 
pisemnie osobę prowadzscs przedszkole lub szkołę 
z par. 1 pkt 1. 

2.  Ustalona kwota zobowiszania Gminy Malczyce  
z tytułu wyrównania dotacji należnej na rok budże-
towy przekazana jest na rachunek bankowy przed-
szkola lub szkoły w terminie do ostatniego dnia lu-
tego następnego roku budżetowego. 

3. Ustalona i stanowisca należność Gminy Malczyce z 
tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości al-
bo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznacze-
niem wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości 
podatkowych z art. 145 ust. 5 i art. 190 ustawy 
powołanej z par. 2 pkt 2 polega niezwłocznemu 
wypłaceniu przez osobę prowadzscs przedszkole 
lub szkołę na rachunek Gminy Malczyce wskazany 
w piśmie z ust. 1. 

4. Podmiot który w nowym roku budżetowym zakoń-
czył działalność w zakresie prowadzenia przedszko-
la lub szkoły albo której na podstawie art. 145  
ust. 6, art. 190 ustawy powołanej z par. 2 pkt 2 
utracił prawo otrzymania dotacji na formularzu sta-
nowiscym załscznik nr 2 przekazuje informację o 
faktycznej ilości uczniów którzy uczęszczali do 
przedszkola lub szkoły w ostatnim miesiscu  otrzy-
mania raty dotacji, a w  przypadku występowania 
różnic dokonuje zwrotu dotacji na rachunek  Gminy 
Malczyce wskazany w piśmie z ust. 1 bsdź otrzy-
muje ewentualns dopłatę do dotacji za rok po-
przedni na wskazany przez siebie rachunek. 

§ 13 

Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Mal-
c.zyce możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odse-
tek liczonych jak od zaległości podatkowej na zasa-
dach  z art. 145 i 146 oraz art. 190 ustawy powołanej 
z par. 2 pkt 2. 

R o z d z i a ł   6 

Przepisy przejśriowe i końrowe 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mal-
czyce. 

§ 15 

Uchwałs wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnoślsskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZCCA 
RADĄ GMINĄ 

 
LEOKADIA GANCARZ
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Pa ąrzoik or 1 do nrhwa y Rady 
G ioy Malrzyre or XVIII/82/07  
z doia 28 ęrndoia 2007 r. (poz. 182) 
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28 ęrndoia 2007 r. (poz. 182) 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PIELGRPYMCE 
NR XIV/79/07 

z dnia 29 grudnia 2007 r. 

w sprawie z iaoy nrhwa y or XII/69/07 Rady G ioy Pielęrzy ka z doia 
12 liscopada 2007 r. w sprawie określeoia wzor w for nlarzy iofor arji 
                                   i deklararji podackowyrh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie 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, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w zwiszku 
z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747), art. 6 ust. 13 
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 
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, 
poz. 1199, Nr 164, póz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załsczniku nr 1 do uchwały nr XII/69/07 Rady Gmi-
ny w Pielgrzymce z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie określenia wzorów formularzy informacji i deklara-
cji podatkowych – stanowiscym wzór informacji w 
sprawie podatku od nieruchomości koryguje się błsd 
pisarski wprowadzajsc w poz. D.2 informacji pkt „5i 
oraz ppkt „ai i tym samym zmienia się jego treść jak 
w załsczniku do niniejszej uchwały określajscej wzór 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnoślsskiego, z mocs obowiszujscs od 1 stycznia 
2008 r.  
 
 

PRZEWODNICZCCĄ RADĄ 
 

JAN PALUCH 
_________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujscych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

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

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

Dane dotyczsce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolits 
Polsks członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczs ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 
NR XVI/93/2007 

z dnia 28 września 2007 r. 

w sprawie Scacncn G ioy Wińsko 

 Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzsdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Wińsku uchwala, 
co następuje: 

 
 

STATUT GMINY WIŃSKO 
 

 
§ 1 

Uchwała określa: 
1. Ustrój Gminy Wińsko. 
2. Zasady tworzenia, łsczenia, podziału i znoszenia 

jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału prze-
wodniczscych tych jednostek w pracach gminy. 

3. Organizację wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Gmi-
ny Wińsko i Komisji Rady Gminy Wińsko. 

4. Zasady działania klubów radnych. 
5. Tryb pracy Wójta Gminy Wińsko. 
6. Zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady 

Gminy, jej komisji i Wójta oraz korzystanie z nich. 
7. Wykaz jednostek organizacyjnych 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wińsko. 
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy 

Wińsko. 
3. Komisjach – należy przez to rozumieć Komisje Rady 

Gminy Wińsko 
4. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Ko-

misję Rewizyjns Rady Gminy Wińsko. 
5. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Wińsko. 
6. ątatucie – należy przez to rozumieć ątatut Gminy 

Wińsko. 

R O Z D Z I A Ł   I 

GMINA 

§ 3 

1. Gmina Wińsko jest podstawows jednostks lokalne-
go samorzsdu terytorialnego, powołans dla organi-
zacji życia publicznego na swoim terytorium. 

2. Wszystkie osoby, które stale zamieszkujs na obsza-
rze Gminy z mocy ustawy o samorzsdzie gminnym, 
stanowis gminns wspólnotę samorzsdows, realizu-
jscs swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w 
referendum oraz poprzez swe organy przedstawi-
cielskie. 

§ 4 

1. Gmina Wińsko położona jest w powiecie wołow-
skim, w województwie dolnoślsskim i obejmuje ob-
szar 249,6 km2. 

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowis-
ca załscznik nr 1 do ątatutu. 

3. W Gminie ss tworzone sołectwa jako jednostki 
pomocnicze. W skład Gminy wchodzi 42 niżej wy-
mienionych sołectw: 
1) sołectwo Aleksandrowice, 
2) sołectwo Raszyn, 
3) sołectwo Riaławy Małe w skład którego wcho-

dzi również wieś Riaławy 
4) sołectwo Riaławy Wielkie w skład którego 

wchodzi również wieś Czaplice, 
5) sołectwo Roraszyce Małe, 
6) sołectwo Roraszyce Wielkie, 
7) sołectwo Rrzózka w skład którego wchodzi 

również wieś Mysłoszów, 
8) sołectwo Rudków, 
9) sołectwo Ruszkowice Małe 

10) sołectwo Chwalkowice, 
11) sołectwo Dsbie. 
12) sołectwo Domanice, 
13) sołectwo Głębowice w skład którego wchodzi 

również wieś Trzcinica Wołowska, 
14) sołectwo Grzeszyn w skład którego wchodzi 

również wieś Riałków, 
15) sołectwo Gryżyce, 
16) sołectwo Iwno, 
17) sołectwo Jakubikowice, 
18) sołectwo Kleszczowice, 
19) sołectwo Kozowo, 
20) sołectwo Konary, 
21) sołectwo Krzelów w skład którego wchodzi 

również wieś Młoty, 
22) sołectwo Łazy, 
23) sołectwo Małowice, 
24) sołectwo Moczydlnica Klasztorna, 
25) sołectwo Morzyna, 
26) sołectwo Orzeszków, 
27) sołectwo Piskorzyna w skład którego wchodzi 

również wieś Noraków, 
28) sołectwo Przyborów, 
29) sołectwo Rajczyn, 
30) sołectwo Rogów Wołowski, 
31) sołectwo Rudawa w skład którego wchodzi 

również wieś Gołaszów, 
32) sołectwo ąłup, 
33) sołectwo ąmogorzówek 
34) sołectwo ąmogorzów, 
35) sołectwo ątryjno, 
36) sołectwo ątaszowice, 
37) sołectwo Turzany, 
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38) sołectwo Węglewo 
39) sołectwo Węgrzce, 
40) sołectwo Wińsko w skład którego wchodzi 

również wieś Rogówek, 
41) sołectwo Wrzeszów, 
42) sołectwo Wyszęcice 

4. Wójt Gminy prowadzi rejestr sołectw. 

§ 5 

1. W celu wyłonienia swych zadań Gmina tworzy jed-
nostki organizacyjne. 

2. Jednostki organizacyjne Gminy działajs na podsta-
wie statutów nadanych im przez Radę Gminy. 

3. Wymagania kwalifikacyjne kierowników i pracow-
ników jednostek organizacyjnych Gminy określajs 
odrębne przepisy. 

4. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
wyłania się w drodze konkursu. Regulamin konkur-
su i skład komisji konkursowej ustala Wójt Gminy 
w porozumieniu z odpowiednis komisjs Rady Gminy. 

5. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organi-
zacyjnych. 

§ 6 

1. Herbem Gminy Wińsko jest ciemno-brszowy frag-
ment muru obronnego z dwoma otworami w formie 
gotyckich okien umieszczonych obok siebie, zwień-
czony czterema blankami, zakończony z prawej 
strony wieżs dwukrotnej wysokości muru, o faktu-
rze cegły, zwieńczons trzema blankami i kopułks z 
krzyżem na szczycie i otworem prostokstnym 
umieszczonym na wysokości górnej części muru 
oraz zielons gałsź winorośli ułożona wzdłuż wyso-
kości wieży, wygięts szczytem, środkiem i końcem 
w kierunku wieży, z liściem u szczytu i gronem 
winnym w części środkowej od strony wieży  
i trzema liśćmi po stronie przeciwnej. Nad murem, 
w równych odstępach od wieży i brzegu rysunku, 
w połowie wysokości górnej części wieży – sze-
ścioramienna gwiazda w kolorze złotym. Całość 
umieszczona na pomarańczowym tle obramowa-
nym czarno w kształcie tarczy. Elementy rysunku 
rozmieszczone tak, by mur z wieżs zajmował lews 
połowę tarczy, a gałsź winorośli praws, przy czym 
rysunek muru zaczyna się od czarnego obramowa-
nia tarczy, a liście winorośli po stronie przeciwnej 
nie stykajs się z obramowaniem. 

2. Herb jest znakiem prawnie chronionym. 
3. Komercyjne rozpowszechnianie nazwy Gminy i 

herbu wymaga zgody Wójta Gminy. 
4. Gmina posługuje się metalows tłoczons pieczęcis 

okrsgłs zawierajscs – w środku herb, a w otoku 
napis Gmina Wińsko. 

5. Wzór herbu stanowi załscznik nr 2 do niniejszego 
statutu. 

6. Ustala się wyróżnienie honorowe Gminy Wińsko – 
Honorowe Obywatelstwo Gminy Wińsko. 

§ 7 

ąiedzibs organów Gminy jest miejscowość Wińsko. 

R O Z D Z I A Ł   II 

JEDNOSTKI POMOCNICPE GMINY 

§ 8 

1. O utworzeniu, połsczeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy, a także o zmianie jej granic, roz-

strzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem 
następujscych zasad: 
1) inicjatorem utworzenia, połsczenia, podziału lub 

zniesienia jednostki pomocniczej mogs być 
mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmu-
je lub ma obejmować, albo organy Gminy; 

2) utworzenie, połsczenie, podział lub zniesienie 
jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone 
konsultacjami, których tryb określa Rada odręb-
ns uchwałs; 

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzsdza 
Wójt Gminy w uzgodnieniu inicjatorami utwo-
rzenia tej jednostki; 

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powi-
nien – w miarę możliwości – uwzględniać natu-
ralne uwarunkowania przestrzenne, komunika-
cyjne i więzi społeczne. 

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się 
odpowiednio ust. 1. 

§ 9 

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1, powinny okre-
ślać w szczególności: obszar, granice, siedzibę władz  
i nazwę jednostki pomocniczej. 

§ 10 

1. ąołectwo prowadzi gospodarkę finansows w ra-
mach budżetu gminy. 

2. Nadto sołectwo może osisgać dochody z wynaj-
mowania świetlicy przekazanej sołectwu przez Ra-
dę, darowizn pieniężnych itp. 

3. Dochody pieniężne pochodzsce ze źródeł, o których 
mowa w ust. 2, winne wpływać na rachunek bu-
dżetu gminy. 

§ 11 

1. drodki finansowe zgromadzone na rachunku budże-
tu gminy mogs być wykorzystane na potrzeby so-
łectwa. 

2. ąołectwo nie posiada uprawnień do przekazywania 
tych środków na rzecz innych instytucji i organiza-
cji niestanowiscych jednostek organizacyjnych 
Gminy. 

3. O przeznaczeniu środków finansowych w budżecie 
gminy, a pozostajscych do dyspozycji sołectwa – 
decyduje zebranie wiejskie w formie uchwały, pod-
pisanej przez sołtysa i osobę protokołujscs przebieg 
zebrania. 

4. Wszelkie wydatki muszs być udokumentowane 
rachunkami. 

§ 12 

1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie 
wiejskie, które obejmuje wszystkich pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. ąołtys jest równocześnie 
Przewodniczscym Rady ąołeckiej. 

2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys 
wspomagany przez Radę ąołecks. 

3. Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków Rady ąo-
łeckiej oraz sposób zwoływania obradowania ze-
brania wiejskiego określa Rada Gminy w ątatucie 
ąołectwa. 

§ 13 

Wójt kontroluje uchwały zebrania wiejskiego i w przy-
padku stwierdzenia ich niezgodności z przepisami pra-
wa i niniejszego statutu, wstrzymuje ich wykonanie  
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i przekazuje organowi nadzoru z wnioskiem o stwier-
dzenie nieważności. 

§ 14 

1. Rada w odrębnej uchwale określa wysokość zry-
czałtowanej miesięcznej diety jaka przysługuje soł-
tysowi. 

2. Wójt może zezwolić sołtysowi na odbycie podróży 
służbowej prywatnym samochodem i zwrócić kosz-
ty podróży tym samochodem na zasadach obowis-
zujscych pracowników Urzędu Gminy. 

3. Wysokość opłat za wynajmowanie świetlicy ustala 
Rada ąołecka. 

§ 15 

1. ąołtys będscy równocześnie przewodniczscym rady 
sołeckiej może uczestniczyć w każdej sesji Rady 
Gminy – bez prawa udziału w głosowaniu. Prze-
wodniczscy Rady Gminy obowiszany jest umożli-
wić uczestnictwo w sesjach Rady Gminy – sołty-
som. 

2. ąołtysi (przewodniczscy rady sołeckiej) obecni na 
sesji majs prawo zabierania głosu w każdej sprawie 
przewidzianej w porzsdku obrad. 

§ 16 

1. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa sprawuje 
ąkarbnik Gminy i przedkłada w tym zakresie infor-
mację Wójtowi. 

2. ąołectwa podlegajs nadzorowi organów Gminy na 
zasadach określonych w ątatucie ąołectwa. 

R O Z D Z I A Ł   III 

ORGANIPACJA WEWNĘTRPNA RADY 

§ 17 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. 

§ 18 

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz 
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on 
uchwały Rady. 

2. Wójt i komisje Rady pozostajs pod kontrols Rady, 
której składajs sprawozdania ze swej działalności. 
Nadrzędność Rady wynika z art. 15 ust. 1, art. 18 
„ai ust. 1, art. 21 ust. 3 i art. 30 ust. 1 i 3 ustawy 
o samorzsdzie gminnym. 

§ 19 

Do wewnętrznych organów Rady należs: 
1) Przewodniczscy Rady. 
2) Dwóch Wiceprzewodniczscych. 
3) Komisja Rewizyjna. 
4) Komisje stałe. 
5) Doraźne komisje powoływane do określonych za-

dań. 

§ 20 

1. ąkład ilościowy poszczególnych komisji ustala każ-
dorazowo Rada. 

2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać 
doraźne komisje do wykonywania określonych za-
dań, określajsc ich skład i zakres działania. 

3. Przewodniczscych i Wiceprzewodniczscych komisji 
(z wyjstkiem Komisji Rewizyjnej) wybierajs w gło-

sowaniu jawnym ze swego grona członkowie komi-
sji. 

§ 21 

Rada nie może przekazać komisjom prawa decydowa-
nia i wydawania zarzsdzeń w imieniu Rady. 

§ 22 

Do zadań komisji należy: 
1) Wykonywanie nadzoru nad pracs Wójta i admini-

stracjs gminns w zakresie spraw dla których komi-
sja została powołana. 

2) Opiniowania i rozpatrywania spraw przekazanych 
komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych 
przez członków komisji. 

3) Występowanie z inicjatyws uchwałodawczs oraz 
przygotowywania projektów uchwał Rady, a nadto 
opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez 
inne uprawnione organy i osoby. 

4) ąprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał 
Rady. 

5) Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 
mieszkańców i innych instytucji gminnych w zakre-
sie kompetencji komisji. 

§ 23 

1. Komisje działajs na podstawie rocznych planów 
pracy. 

2. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porzsdek dzien-
ny przewodniczscy Komisji, a w razie nieobecności 
przewodniczscego wiceprzewodniczscy. Posiedze-
nia odbywajs się w miarę potrzeby, nie rzadziej jed-
nak niż raz na dwa miesisce. 

3. Posiedzenia poszczególnych komisji może zwołać 
również Przewodniczscy Rady. 

§ 24 

1. Przewodniczscy Rady organizuje pracę Rady i pro-
wadzi jej obrady. 

2. Wyboru Przewodniczscego i dwóch Wiceprzewod-
niczscych dokonuje Rada nowej kadencji na pierw-
szej sesji. 

3. Czynności zwiszane ze zwołaniem pierwszej sesji 
obejmujs: 
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji 

nowo wybranej Rady; 
2) przygotowanie projektu porzsdku obrad; 

4. Projekt porzsdku obrad, o jakim mowa w ust. 3  
pkt 2, obejmuje również sprawozdanie Wójta po-
przedniej kadencji o stanie Gminy. 

§ 25 

Przewodniczscy Rady w szczególności: 
1) zwołuje sesję Rady; 
2) przewodniczy obradom, 
3) sprawuje policję sesyjns, 
4) kieruje obsługs kancelaryjns posiedzeń Rady, 
5) zarzsdza i przeprowadza głosowania nad projektami 

uchwał, 
6) podpisuje uchwały Rady, 
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych 

do wykonywania przez radnych mandatu, 
8) przyjmuje skargi mieszkańców gminy kierowane do 

Rady Gminy. 
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§ 26 

W przypadku odwołania z funkcji bsdź wygaśnięcia 
mandatu Przewodniczscego lub Wiceprzewodniczsce-
go Rady przed upływem kadencji, Rada na swej naj-
bliższej sesji dokona wyboru na wakujsce stanowisko. 

§ 27 

1. Przewodniczscy, oprócz uprawnień przewidzianych 
w § 25 ątatutu, jest upoważniony do reprezento-
wania Rady na zewnstrz. 

2. Rada, na wniosek Przewodniczscego, może upo-
ważnić w drodze uchwały inns niż Przewodniczs-
cego, osobę do reprezentowania jej na zewnstrz. 

§ 28 

1. Przewodniczscy oraz Wiceprzewodniczscy Rady 
koordynujs z ramienia Rady pracami komisji Rady. 

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1, 
dokonuje Przewodniczscy Rady. 

§ 29 

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Wójt Gminy 
Wińsko. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

TRYB PRACY RADY 

1. SESJE RADY 

§ 30 

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze 
uchwał sprawy należsce do jej kompetencji, okre-
ślone w ustawie o samorzsdzie gminnym oraz w 
innych ustawach, a także w przepisach prawnych 
wydanych na podstawie ustaw. 

2. Rada obraduje na sesjach z częstotliwościs po-
trzebns do wykonywania zadań Rady Gminy, nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Każdy projekt uchwały przed jej przedłożeniem Ra-
dzie do uchwalenia musi być zaopiniowany przez 
właściws komisję Rady, a projekt dotyczscy spraw 
finansowych także przez Komisję Rewizyjns. 

2. PRPYGOTOWANIE SESJI 

§ 31 

1. ąesję przygotowuje Przewodniczscy. 
2. Przygotowanie sesji obejmuje: 

1) ustalenie porzsdku obrad; 
2) ustalenie czasu i miejsca obrad; 
3) zapewnienie dostarczenia radnym i sołtysom 

materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczs-
cych poszczególnych punktów porzsdku obrad. 

3. ąesje zwołuje Przewodniczscy Rady lub z jego 
upoważnienia Wiceprzewodniczscy. 

4. O terminie, miejscu i proponowanym porzsdku ob-
rad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej 
na 7 dni przed terminem obrad, za pomocs listów 
poleconych lub w inny skuteczny sposób. 

5. Powiadomienia wraz z materiałami dotyczscymi 
sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozda-
nia z wykonania budżetu gminy przesyła się radnym 
na 14 dni przed sesjs. 

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w 
ust. 4 i 5, Rada może podjsć uchwałę o odroczeniu 

sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek 
o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radne-
go tylko na poczstku obrad, przed głosowaniem 
nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porzsdku 
obrad. 

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie 
obrad Rady powinno być podane do publicznej wia-
domości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

8. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5, rozpoczynajs 
bieg od dnia następnego po doręczeniu powiado-
mień i nie obejmujs dnia odbywania sesji. 

§ 32 

Przed każds sesjs Przewodniczscy Rady, po zasięgnię-
ciu opinii Wójta, ustala listę osób zaproszonych na 
sesję. 

3. PRPEBIEG SESJI 

§ 33 

Wójt obowiszany jest udzielić Radzie wszelkiej pomo-
cy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i od-
byciu sesji. 

§ 34 

Publiczność obserwujsca przebieg sesji zajmuje wy-
znaczone dla niej miejsca. 

§ 35 

Wyłsczenie jawności obrad na sesji jest dopuszczalne 
jedynie w przypadkach przewidzianych prawem. 

§ 36 

1. ąesja obywa się na jednym posiedzeniu. 
2. Na wniosek Przewodniczscego Rady bsdź radnego, 

Rada może postanowić o przerwaniu sesji i konty-
nuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie 
na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym  
w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności 
ze względu na niemożliwości wyczerpania porzsdku 
obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę 
uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nie-
przewidziane przeszkody, uniemożliwiajsce Radzie 
właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 

4.  akt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska rad-
nych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady 
przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole. 

§ 37 

1. Kolejne sesje Rady zwoływane ss w terminach 
ustalonych w planie pracy lub w terminach okre-
ślonych przez Przewodniczscego Rady. 

§ 38 

1. Rada może rozpoczsć obrady tylko w obecności co 
najmniej połowy swego ustawowego składu. 

2. Przewodniczscy nie przerywa obrad, gdy liczba 
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedze-
nia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego skła-
du, jednakże Rada nie może wówczas podejmować 
uchwał. 

§ 39 

1. ąesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczscy 
Rady. 
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2. Rada na wniosek Przewodniczscego Rady może 
powołać spośród radnych ąekretarza obrad i powie-
rzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowania 
zgłoszonych wniosków, obliczenia wyników głoso-
wania jawnego, sprawdzenia quorum oraz wyko-
nywanie innych czynności o podobnym charakte-
rze. 

§ 40 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez 
Przewodniczscego Rady formuły: 
„Otwieram.... sesję Rady Gminy w Wińskui. 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczscy Rady stwierdza 
na podstawie listy obecności prawomocność obrad. 

3. Po otwarciu sesji Przewodniczscy Rady stawia py-
tanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany po-
rzsdku obrad. 

§ 41 

Porzsdek obrad obejmuje w szczególności: 
1. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 
2. Informacje Przewodniczscego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
3. ąprawozdanie z działalności Wójta w okresie mię-

dzysesyjnym, a zwłaszcza z wykonywania uchwał. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w poprzed-

nich sesjach. 
7. Wolne wnioski i informacje. 

§ 42 

1. ąprawozdanie, o jakim mowa w § 41 pkt 3, składa 
Wójt lub wyznaczony przez niego pracownik. 

2. ąprawozdania komisji Rady składajs przewodniczs-
cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez 
komisje. 

§ 43 

1. Interpelacje i zapytania ss kierowane do Wójta 
Gminy i winny one dotyczyć spraw gminnej wspól-
noty o zasadniczym charakterze. 

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawie-
nie stanu faktycznego, będscego jej przedmiotem 
oraz wynikajscego zeń pytania. 

3. Interpelacje w formie pisemnej składa się na ręce 
Przewodniczscego Rady, który js niezwłocznie 
przekazuje adresatowi. 

4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie 
pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce Przewodni-
czscego Rady i radnego składajscego interpelację. 

5. Odpowiedź na interpelację udziela Wójt lub właści-
wie rzeczowo osoby upoważnione do tego przez 
Wójta. 

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajscs 
radny interpelujscy może zwrócić się do Przewod-
niczscego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupeł-
nienia odpowiedzi. 

7. Przewodniczscy Rady informuje radnych o złożo-
nych interpelacjach i odpowiedziach na nie, na naj-
bliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu po-
rzsdku obrad. 

§ 44 

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji 
o konkretnym stanie faktycznym. 

2. Zapytania formułowane ss pisemnie na ręce Prze-
wodniczscego Rady lub ustnie. 

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest 
możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w 
terminie 14 dni, § 41 ust. 5 i 6 stosuje się odpo-
wiednio. 

§ 45 

1. Przewodniczscy Rady prowadzi obrady według 
ustalonego porzsdku obrad, otwierajsc i zamykajsc 
dyskusje nad każdym z punktów. 

2. Przewodniczscy Rady udziela głosu według kolejno-
ści zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może 
także udzielić głosu poza kolejnościs. 

3. Wójtowi Przewodniczscy Rady udziela głosu poza 
kolejnościs. 

4. Przewodniczscy Rady może zabierać głos w każ-
dym momencie obrad. 

5. Przewodniczscy Rady może udzielić głosu osobie 
niebędscej radnym. 

§ 46 

1. Przewodniczscy Rady czuwa na sprawnym prze-
biegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłościs wysts-
pień radnych oraz innych osób uczestniczscych w 
sesji. 

2. Przewodniczscy Rady może czynić radnym uwagi 
dotyczsce tematu, formy i czasu trwania ich wy-
stspień, a w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach przywoływać mówcę do rzeczy. 

3. Jeżeli temat lub sposób wystspienia albo zachowa-
nia radnego w sposób oczywisty zakłócajs porzs-
dek obrad bsdź uchybiajs powadze sesji, Przewod-
niczscy Rady przywołuje radnego „do porzsdkui,  
a gdy przywołanie nie odniosło skutku może ode-
brać mu głos, nakazujsc odnotowanie tego faktu w 
protokole sesji. 

4. Postanowienia w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio 
do osób spoza Rady, zaproszonych na sesję i do 
publiczności. 

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczscy Rady 
może nakazać opuszczenie sali tym osobom spo-
śród publiczności, które swoim zachowaniem lub 
wystspieniami zakłócajs porzsdek obrad bsdź naru-
szajs powagę sesji. 

§ 47 

Na wniosek radnego Przewodniczscy Rady przyjmuje 
do protokołu sesji pisemne wystspienie radnego zgło-
szone, lecz niewygłoszone w toku obrad, informujsc o 
tym Radę. 

§ 48 

1. Przewodniczscy Rady udziela głosu poza kolejno-
ścis w sprawie wniosków natury formalnej, w 
szczególności dotyczscych: 
– stwierdzenie quorum; 
– zmiany porzsdku obrad; 
– ograniczenia czasu wystspienia dyskutantów; 
– zamknięcia listy mówców; 
– zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały; 
– zarzsdzenie przerwy; 
– odesłanie projektu uchwały do komisji; 
– przeliczenia głosów. 
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2. Wnioski formalne Przewodniczscy Rady poddaje 
pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „zai i 
jednego głosu „przeciwkoi wnioskowi, po czym 
poddaje sprawę pod głosowanie. 

§ 49 

1. ąprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności 
zainteresowanego. Rada może jednak postanowić 
inaczej. 

2. Postanowienia ust. 1 (zdanie drugie) nie dotyczy 
przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności za-
interesowanego na sesji. 

§ 50 

1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczscy 
Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarzsdza 
przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub 
Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w 
czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka ko-
nieczność – przygotowanie poprawek w rozpatry-
wanym dokumencie. 

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczscy Rady roz-
poczyna procedurę głosowania. 

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania Przewodni-
czscy Rady może udzielić radnym głosu tylko w ce-
lu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego 
o sposobie lub porzsdku głosowania. 

§ 51 

1. Po wyczerpaniu porzsdku obrad Przewodniczscy 
Rady kończy sesję, wypowiadajsc formułę „Zamy-
kam.... ąesję Rady Gminy w Wińskui. 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się 
za czas trwania sesji. 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która 
objęła więcej niż jedno posiedzenie. 

§ 52 

1. Rada jest zwiszana uchwałs od chwili jej podjęcia. 
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może na-

stspić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie 
wcześniej niż na następnej sesji. 

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do oczywi-
stych pomyłek. 

§ 53 

Do wszystkich osób pozostajscych w miejscu obrad 
po zakończeniu sesji lub posiedzeniu majs zastosowa-
nie ogólne przepisy porzsdkowe właściwe dla miejsca, 
w którym sesja się odbywa. 

§ 54 

Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę magne-
tofonows lub filmows, którs przechowuje się do czasu 
podjęcia uchwały o jakiej mowa w § 41 pkt 1. 

§ 55 

1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej 
przebieg. 

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę 

jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać 
numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczs-
cego i protokolanta; 

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia; 

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady  
z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności; 

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej 
sesji; 

5) ustalenie porzsdku obrad; 
6) przebieg obrad, a w szczególności streszczenia 

wystspień, teksty zgłoszonych jak również 
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowania 
faktów zgłoszenia pisemnych wystspień; 

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby 
głosów „zai, „przeciwi i „wstrzymujscychi oraz 
głosów „nieważnychi; 

8) podpis Przewodniczscego obrad i osoby sporzs-
dzajscej protokół. 

§ 56 

1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej 
sesji radni mogs zgłaszać poprawki lub uzupełnienia 
do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu roz-
strzyga Przewodniczscy Rady po wysłuchaniu pro-
tokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej, o 
ile przebieg sesji był utrwalany na taśmie. 

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie 
uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprze-
ciw do Rady. 

3. Rada może podjsć uchwałę o uwzględnieniu sprze-
ciwu lub o odrzuceniu go. 

§ 57 

1. Do protokołu dołscza się listę obecności radnych 
oraz odrębns listę zaproszonych gości, usprawie-
dliwienie nieobecności radnych, oświadczenia i inne 
dokumenty złożone na ręce Przewodniczscego Ra-
dy. 

2. Uchwały Przewodniczscy Rady doręcza Wójtowi 
najpóźniej w cisgu 4 dni od dnia zakończenia sesji. 

3. Wycisgi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Wójt 
doręcza jednostkom organizacyjnym, które ss zo-
bowiszane do określonych działań z dokumentów 
tych wynikajscych. 

4. UCHWAŁY 

§ 58 

1. Uchwały, o jakich mowa w § 30 ust. 1, ss sporzs-
dzone w formie odrębnych dokumentów, nie doty-
czy to postanowień proceduralnych. 

2. Uchwały oznacza się w następujscy sposób: 
1) cyfrs rzymsks oznacza się kolejność sesji od po-

czstku do końca kadencji; 
2) cyfra arabsks oznacza się kolejność podjętych 

uchwał od poczstku kadencji; 
3) łamanej przez ostatnie cyfry roku kalendarzowe-

go. 

§ 59 

1. Inicjatywę uchwałodawczs posiada trzech radnych, 
komisje rady, Wójt Gminy. 

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególno-
ści: 
1) tytuł uchwały, 
2) podstawę prawns, 
3) postanowienia merytoryczne, 
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowa-

nia realizacji uchwały, 
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5) określenie organu odpowiedzialnego za wykona-
nie uchwały i złożenia sprawozdania z jej wyko-
nania, 

6) ustalenie terminu obowiszywania lub wejścia w 
życie uchwały, 

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Ra-
dzie z opinis właściwych Komisji Rady wraz z uza-
sadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę 
podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finan-
sowych jej realizacji. 

4. Projekty uchwał ss opiniowane co do ich zgodności 
z prawem przez radcę prawnego. 

§ 60 

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób 
zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich po-
wszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy 
unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistyczny-
mi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami. 

§ 61 

Ilekroć przepisy prawa ustanawiajs wymóg działania 
Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub 
w porozumieniu z organami administracji rzsdowej lub 
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia 
przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę. 

§ 62 

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczscy Rady, o 
ile ustawy nie stanowis inaczej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wice-
przewodniczscego prowadzscego obrady. 

§ 63 

1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze 
uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji 
Rady. 

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednost-
kom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich 
treści. 

5. PROCEDURA GŁOSOWANIA 

§ 64 

W głosowaniu biors udział wyłscznie radni. 

§ 65 

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie 
ręki. 

2. Głosowanie jawne zarzsdza i przeprowadza Prze-
wodniczscy obrad, przelicza oddane głosy „zai, 
„przeciwi i „wstrzymujsce sięi, sumuje je i porów-
nuje z lists radnych obecnych na sesji, względnie 
ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje 
odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. 

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczscy obrad może 
wyznaczyć radnych. 

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczs-
cy obrad. 

§ 66 

1. W głosowaniu tajnym radni głosujs za pomocs kart 
ostemplowanych pieczęcis Rady, przy czym każdo-
razowo Rada ustala sposób głosowania, a samo 
głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady 

Komisja ąkrutacyjna z wyłonionym spośród siebie 
przewodniczscym. 

2. Komisja ąkrutacyjna przed przystspieniem do gło-
sowania objaśnia sposób głosowania i przeprowa-
dza je, wyczytujsc kolejno radnych z listy obecno-
ści. 

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż rad-
nych obecnych na sesji. 

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczscy Komisji 
ąkrutacyjnej odczytuje protokół, podajsc wynik gło-
sowania. 

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania 
stanowis załsczniki do protokołu sesji. 

§ 67 

1. Przewodniczscy obrad przed podaniem wniosku 
pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie propo-
nowans treść wniosku w taki sposób, aby jego re-
dakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wst-
pliwości co do intencji wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejności Przewodniczscy obrad pod-
daje pod głosowanie wniosek najdalej idscy, jeśli 
może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozo-
stałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego 
który z wniosków jest najdalej idscy rozstrzyga 
Przewodniczscy obrad. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób 
Przewodniczscy obrad przed zamknięciem listy kan-
dydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się 
kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzs-
cej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandy-
datów, a następnie zarzsdza wybory. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny 
kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie. 

§ 68 

1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej 
sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie 
tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje 
nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie 
uchwały. 

2. Głosowaniem nad poprawkami do poszczególnych 
paragrafów lub ustępów projektu uchwały następu-
je według ich kolejności, z tym że w pierwszej ko-
lejności Przewodniczscy obrad poddaje pod głoso-
wanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie 
rozstrzyga o innych poprawkach. 

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczajscej inne 
poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie 
poddaje się pod głosowanie. 

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu 
projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę 
określons w ust. 2. 

5. Przewodniczscy obrad może zarzsdzić głosowanie 
łscznie nad grups poprawek do projektu uchwały. 

6. Przewodniczscy obrad zarzsdza głosowanie w 
ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w cało-
ści ze zmianami wynikajscymi z poprawek wniesio-
nych do projektu uchwały. 

7. Przewodniczscy obrad może odroczyć głosowanie o 
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwier-
dzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie za-
chodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi po-
stanowieniami uchwały. 
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§ 69 

1. Głosowanie zwykłs większościs głosów oznacza, 
że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzy-
skała większs liczbę głosów „zai niż „przeciwi. 
Głosów wstrzymujscych się i nieważnych nie doli-
cza się do żadnej z grup głosujscych „zai czy 
„przeciwi. 

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku 
głosów lub możliwości, przechodzi kandydatura lub 
wniosek, na który oddano liczbę głosów większs od 
liczby głosów oddanych na pozostałe. 

§ 70 

1. Głosowanie bezwzględns większościs głosów ozna-
cza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która 
uzyskała co najmniej jeden głos więcej od sumy po-
zostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy 
przeciwnych i wstrzymujscych się. 

2. Głosowanie bezwzględns większościs ustawowego 
składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub 
kandydatura, która uzyskała liczbę całkowits waż-
nych głosów oddanych za wnioskiem lub kandyda-
tem, przewyższajsca połowę ustawowego składu 
Rady, a zarazem tej połowie najbliższs. 

3. Rezwzględna większość głosów przy parzystej licz-
bie głosujscych zachodzi wówczas, gdy za wnio-
skiem lub kandydaturs zostało oddanych 50 % + 1 
ważnie oddanych głosów. 

4. Rezwzględna większość głosów przy nieparzystej 
liczbie głosujscych zachodzi wówczas, gdy za 
wnioskiem lub kandydaturs została oddana liczba 
głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie 
oddanych głosów. 

6. RADNI 
§ 71 

1. Radni potwierdzajs swojs obecność na sesjach i 
posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 

§ 72 

1. ąpotkanie z swoimi wyborcami radni winni odby-
wać nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyj-
mować w swoich okręgach wyborczych – w termi-
nie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości 
wyborców. Wyborcy w tym czasie mogs składać 
skargi, wnioski czy postulaty. 

(ąkarga Wojewody Dolnoślsskiego NK.II.0914-17/3/08 
z dnia 8 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego ąsdu 
Administracyjnego we Wrocławiu na § 72 ust. 1 i 2). 
3. Radni mogs, stosownie do potrzeb, przyjmować 

obywateli gminy w siedzibie Urzędu Gminy w spra-
wach dotyczscych Gminy i jej mieszkańców. 

§ 73 

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajscego 
radnego o rozwiszanie z nim stosunku pracy, Rada 
może powołać komisję doraźns do szczegółowego 
zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na 
piśmie Przewodniczscemu Rady. 

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskaza-
nym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu 
złożenia wyjaśnień. 

§ 74 

1. W razie potrzeby Przewodniczscy Rady wystawia 
radnemu dokument, w którym stwierdza pełnienie 
funkcji radnego. 

2. Radni mogs zwracać się bezpośrednio do Rady we 
wszystkich sprawach zwiszanych z pełnieniem 
przez nich funkcji radnego. 

7. WSPÓLNE SESJE P RADNYMI INNYCH JEDNOS-
TEK SAMORPĄDU TERYTORIALNEGO 

§ 75 

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radnymi in-
nych jednostek samorzsdu terytorialnego, w szcze-
gólności dla rozpatrywania i rozstrzygania ich 
wspólnych spraw. 

2. Wspólne sesje organizujs przewodniczscy rad zain-
teresowanych jednostek samorzsdu terytorialnego. 

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisujs wspólnie 
przewodniczscy rad lub upoważnieni wiceprzewod-
niczscy zainteresowanych jednostek samorzsdu te-
rytorialnego. 

§ 76 

1. Koszty wspólnej sesji ponoszs równomiernie zainte-
resowane jednostki samorzsdu terytorialnego, chy-
ba, że radni uczestniczscy we wspólnej sesji posta-
nowis inaczej. 

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany 
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przy-
stspieniem do obrad. 

R O Z D Z I A Ł   V 

PASADY I TRYB DPIAŁANIA KOMISJI REWIPYJNEJ 

1. ORGANIPACJA KOMISJI REWIPYJNEJ 

§ 77 

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczscego i 
pozostałych członków. 

2. Przewodniczscego komisji wybiera Rada Gminy. 

§ 78 

Przewodniczscy Komisji Rewizyjnej organizujs pracę 
tej komisji i prowadzi jej obrady. 

§ 79 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegajs wyłscze-
niu od udziału w jej działaniach w sprawach, w któ-
rych może powstać podejrzenie o ich stronniczość 
lub interesowność. 

2. O wyłsczeniu członka Komisji Rewizyjnej z rozpa-
trzenia poszczególnych spraw decyduje w formie 
pisemnej jej Przewodniczscy. 

3. O wyłsczeniu Przewodniczscego Komisji Rewizyjnej 
decyduje Rada Gminy. 

4. Wyłsczony członek Komisji Rewizyjnej może odwo-
łać się na piśmie od decyzji o wyłsczeniu do Rady 
Gminy – w terminie 7 dni od daty powzięcia wia-
domości o treści tej decyzji. 

2. PASADY KONTROLI 

§ 80 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, 
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek 
pomocniczych Gminy pod względem: 
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– legalności, 
– gospodarności, 
– rzetelności, 
– celowości, 
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycz-
nym. 

2. Komisja Rewizyjna bada wykonawstwo uchwał 
Rady oraz gospodarkę finansows kontrolowanych 
podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy. 

3. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególno-
ści: opiniowanie wykonania budżetu gminy i wnio-
skowanie o udzielenie absolutorium Wójtowi w try-
bie określonym w ustawie. 

§ 81 

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania na zlecenie 
Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach 
Rady. 

§ 82 

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujsce rodzaje 
kontroli: 
1. kompleksowe – obejmujsce całość działalności kon-

trolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań 
tego podmiotu, 

2. problemowe – obejmujsce wybrane zagadnienia lub 
zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego 
podmiotu, stanowisce niewielki fragment jego dzia-
łalności, 

3. sprawdzajsce – podejmowane w celu ustalenia, czy 
wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w 
toku postępowania danego podmiotu. 

§ 83 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, 
zatwierdzonym przez Radę. 

2. Rada może podjsć decyzję w sprawie przeprowa-
dzenia kontroli kompleksowej nieobjętej planem 
pracy, o jakim mowa w ust. 1. 

§ 84 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w spo-
sób umożliwiajscy bezstronne i rzetelne ustalenie 
stanu faktycznego w zakresie działalności kontro-
lowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowa-
nie i ocenę kontrolowanej działalności według kry-
teriów ustalonych w § 80 ust. 1. 

2. ątan faktyczny ustala się na podstawie dowodów 
zebranych w toku postępowania kontrolnego. 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co 
nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogs 
być wykorzystywane w szczególności: dokumenty, 
wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie bie-
głych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kon-
trolowanych. 

3. TRYB KONTROLI 

§ 85 

1. Kontroli kompleksowych dokonuje Komisja Rewi-
zyjna w pełnym składzie, z tym że Przewodniczscy 
Komisji Rewizyjnej dokonuje podziału czynności 
pomiędzy kontrolujscych. 

2. Kontrole problemowe i sprawdzajsce mogs być 
przeprowadzane przez jednego członka Komisji Re-
wizyjnej. 

3. Kontrole ss przeprowadzane na podstawie pisem-
nego upoważnienia wydanego przez Przewodniczs-
cego Rady. Upoważnienie do kontroli określa rów-
nież przedmiot i zakres kontroli. 

4. Kontrolujscy obowiszani ss przed przystspieniem 
do czynności kontrolnych okazać kierownikowi 
kontrolowanego podmiotu upoważnienia o którym 
mowa w ust. 3. 

§ 86 

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujscy 
niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontro-
lowanej jednostki i Wójta, wskazujsc dowody uza-
sadniajsce zawiadomienie. 

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Wójta, kontrolujscy za-
wiadamia o tym Przewodniczscego Rady, który 
obowiszany jest zawiadomić prokuratora. 

§ 87 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiszany 
jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego 
przeprowadzenia kontroli. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiszany 
jest w szczególności przedkładać na żsdanie kon-
trolujscych dokumenty i materiały niezbędne do 
przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolu-
jscym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolo-
wanego podmiotu. 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi 
wykonania czynności, o których mowa w ust. 1  
i 2, obowiszany jest do niezwłocznego złożenia na 
ręce osoby kontrolujscej pisemnego wyjaśnienia. 

4. Na żsdanie kontrolujscych, kierownik kontrolowa-
nego podmiotu obowiszany jest udzielić ustnych i 
pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych 
niż określone w ust. 3. 

§ 88 

Czynności kontrolne wykonywane ss w dniach oraz w 
godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 

4. PROTOKOŁY KONTROLI 

§ 89 

1. Kontrolujscy sporzsdza z przeprowadzonej kontroli 
– w terminie 14 dni od daty jej zakończenia – pro-
tokół pokontrolny, obejmujscy: 
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 
2) imię i nazwisko kontrolujscego (kontrolujscych), 
3) data rozpoczęcia i zakończenia czynności kon-

trolujscych, 
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli  

i okresu objętego kontrols, 
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego pod-

miotu, 
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w 

szczególności wnioski kontroli wskazujsce na 
stwierdzenie nieprawidłowości w działalności 
kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie do-
wodów potwierdzajscych ustalenia zawarte w 
protokole. 
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7) datę i miejsce podpisania protokołu. 
8) podpisy kontrolujscego (kontrolujscych) i kie-

rownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę 
o odmowie podpisania protokołu z podaniem 
przyczyn odmowy. 

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski 
oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawi-
dłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. 

§ 90 

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez 
Kierownika kontrolowanego podmiotu jest on obo-
wiszany do złożenia – w terminie 3 dni od daty 
odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 

2. Wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 1, składa się 
na ręce Przewodniczscego Komisji Rewizyjnej. 

§ 91 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć 
na ręce Przewodniczscego Rady uwagi dotyczsce 
kontroli i jej wyników. 

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w 
terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi 
kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego 
do podpisania. 

§ 92 

Protokół pokontrolny sporzsdza się w trzech egzempla-
rzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania 
protokołu – otrzymujs: Przewodniczscy Rady, Prze-
wodniczscy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolo-
wanego podmiotu. 

5. PLANY PRACY I SPRAWOPDANIA KOMISJI REWI-
PYJNEJ 

§ 93 

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwier-
dzenia plany pracy w terminie do dnia 15 grudnia 
każdego roku. 

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej: 
1) terminy odbywania posiedzeń, 
2) terminy i wykazy jednostek, które zostans pod-

dane kontroli kompleksowej. 
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy 

Komisji Rewizyjnej, przystspienie do wykonywania 
kontroli kompleksowych może nastspić po zatwier-
dzeniu planu pracy lub jego części. 

§ 94 

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do 
dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawoz-
danie ze swojej działalności w roku poprzednim. 

2. ąprawozdanie powinno zawierać: 
1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas prze-

prowadzonych kontroli; 
2) wykaz ważniejszych nieprawidłowości wykry-

tych kontroli; 
3) wykaz uchwał podjętych przez komisję rewizyj-

ns; 
4) wykaz analiz kontroli dokonywanych przez inne 

podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, 
wynikajscymi z tych kontroli; 

5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły 
oraz wniosek w sprawie absolutorium. 

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja 
Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności 
po podjęciu stosownej uchwały Rady, określajscej 
przedmiot i temat złożenia sprawozdania. 

6. POSIEDPENIA KOMISJI REWIPYJNEJ 

§ 95 

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo-
ływanych przez jej Przewodniczscego, zgodnie z 
zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 

2. Przewodniczscy Komisji Rewizyjnej zwołuje posie-
dzenia, które ss objęte zatwierdzonym planem pra-
cy Komisji w formie pisemnej lub telefonicznie. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, o jakich mowa w 
ust. 2, mogs być zwoływane z własnej inicjatywy 
Przewodniczscego Komisji Rewizyjnej, a także na 
pisemny wniosek: 
1) Przewodniczscego Rady, 
2) Nie mniej niż dwóch radnych, 
3) Na wniosek jednego członka komisji rewizyjnej. 

4. Przewodniczscy Komisji Rewizyjnej może zaprosić 
na posiedzenia: 
1) radnych niebędscych członkami komisji Rewizyj-

nej, 
2) niezależnych biegłych lub ekspertów z dziedziny 

prawa, ekonomii lub rachunkowości. 
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogs brać 

udział jej członkowie oraz osoby zaproszone. 
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporzsdzić 

protokół, który podpisujs wszyscy członkowie 
uczestniczscy w posiedzeniu. Riegli i eksperci opra-
cowujs opinie dotyczsce spraw do których zostali 
zaproszeni. Opinie te stanowis załsczniki do proto-
kołu. 

§ 96 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadajs większościs 
głosów w głosowaniu jawnym. 

2. Obsługę komisji rewizyjnej zapewnia Wójt. 

§ 97 

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii  
i ekspertyz osób posiadajscych wiedzę fachows w 
zakresie zwiszanym z przedmiotem jej działania. 

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskaza-
nych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy 
 i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków 
komunalnych, Przewodniczscy Komisji Rewizyjnej 
przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem 
podjęcia uchwały zobowiszujscej do zawarcia sto-
sownej umowy w imieniu Gminy. 

§ 98 

1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po 
powzięciu stosowanych uchwał przez wszystkie za-
interesowane komisje, współdziałać w wykonywa-
niu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w 
zakresie ich właściwości rzeczowej. 

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na 
wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczs-
cych działalności kontrolnej oraz na przeprowadze-
niu wspólnych kontroli. 

3. Przewodniczscy Komisji Rewizyjnej może zwracać 
się do przewodniczscych innych Komisji Rady  
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o oddelegowaniu w skład zespołu kontrolnego rad-
nych majscych kwalifikacje w zakresie tematyki ob-
jętej kontrols. 

4. Do członków innych komisji uczestniczscych w 
kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjns, sto-
suje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału. 

5. Przewodniczscy Rady Gminy zapewnia koordynację 
współdziałania poszczególnych komisji w celu wła-
ściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczność 
działania oraz unikania zbędnych kontroli. 

§ 99 

Komisja Rewizyjna może występować do Rady Gminy 
w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez 
Regionalns Izbę Obrachunkows, Najwyższs Izbę Kon-
troli lub inne organy kontroli. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

PASADY DPIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH 

§ 100 

Radni mogs tworzyć kluby radnych według kryteriów 
przez siebie przyjętych. 

§ 101 

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w 
nim udziału przez co najmniej trzech radnych. 

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszo-
ne Przewodniczscemu Rady. 

3. W zgłoszeniu podaje się: 
1) nazwę klubu, 
2) listę członków klubu, 
3) imię i nazwisko przewodniczscego klubu. 

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiszania 
przewodniczscy klubu jest Obowiszany do nie-
zwłocznego poinformowania o tym Przewodniczs-
cego Rady. 

§ 102 

1. Kluby działajs wyłscznie w ramach Rady. 
2. Przewodniczscy Rady prowadzi rejestr klubów. 

§ 103 

1. Kluby działajs w okresie kadencji Rady. Upływ ka-
dencji Rady jest równoznaczny z rozwiszaniem klu-
bów. 

2. Kluby mogs ulegać wcześniejszemu rozwiszaniu na 
mocy uchwał ich członków, podejmowanych bez-
względns większościs co najmniej połowy człon-
ków klubu. 

3. Kluby podlegajs rozwiszaniu uchwałs Rady Gminy, 
gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech 
osób. 

§ 104 

1. Pracę klubów organizujs przewodniczscy klubów 
wybierani przez członków klubu. 

§ 105 

1. Kluby mogs uchwalać własne regulaminy, które 
jednak nie mogs być sprzeczne ze ątatutem Gminy. 

2. Klubom przysługujs uprawnienia wnioskodawcze  
i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia-
łania Rady. 

3. Kluby mogs przedstawiać swoje stanowisko na 
sesji Rady Gminy wyłsczenie przez swoich przed-
stawicieli. 

§ 106 

Na wniosek przewodniczscych klubów Wójt zobowis-
zany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w 
zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

TRYB PRACY WÓJTA GMINY 

§ 107 

Wójt wykonuje: 
1) uchwały rady. 
2) przypisane zadania i kompetencje. 
3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie – na mocy 

przepisów obowiszujscego prawa – należs do niego. 
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym statu-

tem. 
§ 108 

Komisje Rady mogs wnosić o przybycie Wójta Gminy 
na ich posiedzenia. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

PASADY DOSTĘPU I KORPYSTANIA PRPEP 
OBYWATELI P DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI 

I WÓJTA 

§ 109 

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone  
w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostę-
pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 
z późniejszymi zmianami) i innych przepisach prawa. 

§ 110 

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegajs udo-
stępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie  
z obowiszujscymi przepisami prawa oraz ątatutem 
Gminy. 

§ 111 

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udo-
stępnia się w biurze Rady Gminy, w dniach pracy 
Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania intere-
santów. 

2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu 
udostępniane ss w biurze ąekretarza Gminy w 
dniach i godzinach przyjmowania interesantów. 

§ 112 

1. Realizacja uprawnień określonych w § 109–111 
może się odbywać wyłscznie w Urzędzie Gminy w 
asyście pracownika Urzędu Gminy. 

2. Uprawnienia wynikajsce z § 109–111 nie znajdujs 
uzasadnienia. 
1) w przypadku wyłsczenia – na podstawie ustaw 

– jawności; 
2) gdy informacje publiczne stanowis prawem 

chronions tajemnicę. 
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakre-

su administracji publicznej, o ile ustawa nie sta-
nowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 
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R O Z D Z I A Ł   IX 

WYKAP JEDNOSTEK ORGANIPACYJNYCH 

§ 113 

1. Zakłady budżetowe: 
1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wińsku. 

2. Jednostki budżetowe: 
1) Publiczne Gimnazjum w Wińsku; 
2) Zespół ązkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiń-

sku; 
3) ązkoła Podstawowa w Głębowicach; 
4) ązkoła Podstawowa w Rudawie; 
5) ązkoła Podstawowa w Krzelowie; 
6) ązkoła Podstawowa w Orzeszkowie; 
7) Gminny Ośrodek Pomocy ąpołecznej w Wińsku. 

3. ąamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
pod nazws Zespół Publicznych Zakładów Lecznic-
twa Ambulatoryjnego w Krzelowie z siedzibs Krze-
lów nr 49. 

4. ąamorzsdowa Instytucja Kultury. 

R O Z D Z I A Ł   X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 114 

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w trybie wła-
ściwym dla jego uchwalenia. 

§ 115 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 116 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała Rady Gminy Wińsko z dnia 4 lipca 2003 roku 
nr X/48/2003 w sprawie ątatutu Gminy Wińsko. 

§ 117 

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

PRZEWODNICZCCA 
RADĄ GMINĄ 

 
ZOFIA BARANOWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 
NR XVII/100/2007 

z dnia 7 listopada 2007 r. 

w sprawie nscaleoia oa cereoie ę ioy lirzwy pnokc w sprzedaży oapoj w 
alkoholowyrh przezoarzooyrh do spożyria poza  iejsre  sprzedaży jak i w 
 iejsrn sprzedaży, zasad nsycnowaoia  iejsr sprzedaży, zakazn sprzedaży, 
                     podawaoia i spożywaoia oapoj w alkoholowyrh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzsdzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 6 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z  2007 r. Nr 70, 
poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wińsku uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

1. Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierajscych  powyżej 4,5% alkoholu (z wyjst-
kiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży jest limi-
towana. 

2. Dla terenu gminy Wińsko ustala się limit 40 punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych zawierajs-
cych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjstkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprze-
daży. 

3. Dla terenu gminy Wińsko ustala się limit 10 punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych zawierajs-
cych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjstkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 2 

1. Zabrania się sytuowania punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych oraz spożywania alkoholu na te-
renie placów targowych i stadionów sportowych. 

2. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania 
napojów alkoholowych: 
a) na terenie szkół w gminie 
b) na terenie zakładów pracy i miejsc zbiorowego 

żywienia pracowników 
c) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń 

(ąkarga Wojewody Dolnoślsskiego NK.II.0914-17/4/08 
z dnia 8 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego ąsdu 
Administracyjnego we Wrocławiu na § 2 ust. 2 lit. a, b, 
c). 

d) w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury 
w Wińsku 

e) w bezpośredniej okolicy placów zabaw dla dzieci 
i szkół. 

3. Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych 
na wszelkich ulicach, placach, parkach, przystan-
kach autobusowych za wyjstkiem miejsc przezna-
czonych do ich spożycia  na miejscu, w punktach 
sprzedaży tych napojów. 

4. Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoho-
lowych na zewnstrz punktów sprzedaży, które po-
siadajs zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży m.in.: 

a) w przypadku ustawionych przez punkt sprzeda-
ży stolikach w sklepie, 

b) na terenie posesji sklepu. 
5. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alko-

holowych również w innych przypadkach podanych 
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. 

6. Osoba, która nie dostosuje się do ww. zakazów 
podlega przepisom karnym przewidzianym w Roz-
dziale 3 Ustawy o wychowaniu trzeźwości  i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. 

(ąkarga Wojewody Dolnoślsskiego NK.II.0914-17/4/08 
z dnia 8 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego ąsdu 
Administracyjnego we Wrocławiu na § 2 ust. 3, ust. 5  
i ust. 6). 

§ 3 

Ograniczenia przewidziane w § 2 niniejszej uchwały, 
nie dotyczs jednak przypadków sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych podczas imprez 
organizowanych przez władze samorzsdu terytorialne-
go odbywajscych się na świeżym powietrzu. 

§ 4 

1. Zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 
a) Jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 
miejscu sprzedaży leży w bezpośredniej okolicy 
nie mniej niż 50 m od kościoła, placówki oświa-
towej, wychowawczej, kulturalnej, ośrodka 
zdrowia, domu opieki społecznej wymagana jest 
pisemna zgoda kierownika danej placówki. 

b) Za bezpośrednis okolicę punktu sprzedaży lub 
podawania napojów alkoholowych uznaje się 
zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 
obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty 
trwałs przeszkods o charakterze faktycznym, 
taks jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze 
względu na swój charakter uniemożliwia dostęp 
oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez 
przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw. 

2. Jeżeli budynek, w którym w lokalu użytkowym 
będzie prowadzony punkt napojów alkoholowych 
do spożycia w miejscu sprzedaży, usytuowany w 
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zabudowie zwartej, to wymagana będzie opinia 
właścicieli sssiadujscych bezpośrednio budynków 
oraz zamieszkujscych ten budynek. 

3. Dopuszcza się podawanie i spożywanie napojów 
alkoholowych w punktach gastronomicznych przy-
ległych do punktów, w których sprzedaje się napoje 
alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu 
sprzedaży, w przypadku gdy spełniajs one następu-
jsce warunki: 
a) ogródek piwny nie jest zorganizowany na chod-

niku dla pieszych lub ulicy, 
b) właściciel lokalu zapewnił dostęp do ubikacji dla 

klientów spożywajscych napoje alkoholowe w 
ogródku gastronomicznym. 

c) teren ogródka jest zagrodzony elementami trwa-
łymi spełniajscymi wymogi estetyczne. 

d) podmiot prowadzscy sprzedaż napojów alkoho-
lowych dysponuje tytułem prawnym zajętego 
pod ogrodem terenu. 

f) lokalizacja ogródka nie koliduje z ustaleniami pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. 

g) ogródek piwny nie może być czynny po godzinie 
2200. 

(ąkarga Wojewody Dolnoślsskiego NK.II.0914-17/4/08 
z dnia 8 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego ąsdu 
Administracyjnego we Wrocławiu na § 4). 

§ 5 

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
Wójt cofa w przypadku: 
a) nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoho-

lowymi, zawartymi w ustawie o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w 
szczególności sprzedaży alkoholu nieletnim,  nie-
trzeźwym na kredyt lub pod zastaw, 

b) powtarzajscego się w miejscu sprzedaży lub naj-
bliższej okolicy zakłócenia porzsdku publicznego 
w zwiszku ze sprzedażs napojów alkoholowych 
przez dans placówkę posiadajscs zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w 
miejscu sprzedaży lub na wynos, 

c) wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholo-
wych pochodzscych z nielegalnych źródeł, 

d) nieprzestrzegania warunków określonych w ze-
zwoleniu, 

e) przedstawienia fałszywych danych w oświad-
czeniu, o którym mowa w art. 11 punkt 4 usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi lub nie złożenie tego oświad-
czenia w terminie przewidzianym w w/w ustawie,  

f) popełnienia przestępstwa w celu osisgnięcia ko-
rzyści majstkowej przez osobę odpowiedzialns 
za działalność przedsiębiorcy posiadajscego ze-
zwolenie, 

g) sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych 
poza punktem sprzedaży lub punktem spożycia 
na który zostało wydane zezwolenie, 

h) prowadzenia reklamy napojów alkoholowych w 
miejscu sprzedaży lub podawania napojów alko-
holowych, 

i) braku w miejscach sprzedaży i podawania napo-
jów alkoholowych informacji o szkodliwości spo-
żywania alkoholu,   

j) stwierdzenia w czasie kontroli miejsc sprzedaży 
obecności napojów alkoholowych w naczyniach 

niezamkniętych, bez oznaczenia nazwy produ-
centa, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy, 

k) stwierdzenia w czasie kontroli punktu sprzedaży 
braku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, 

2. Postępowanie o cofnięcie zezwolenia zostaje 
wszczęte gdy ww. okoliczności potwierdzone zo-
stały jednym z niżej wymienionych dokumentów. 
a) notatks urzędows Policji, 
b) protokołem kontroli dokonanej przez Gminns 

Komisję ds. Rozwiszywania Problemów Alkoho-
lowych, 

c) protokołem (orzeczeniem) właściwego organu 
kontroli: Państwowej Inspekcji Handlowej, Urzę-
du Kontroli ąkarbowej, 

d) zeznaniami co najmniej 3 świadków złożonych 
w postępowaniu administracyjnym, 

e) jeżeli w odstępie 6 miesięcy dwukrotnie udoku-
mentowano w miejscu sprzedaży lub najbliższej 
okolicy zakłócenia porzsdku publicznego w 
zwiszku ze sprzedażs napojów alkoholowych 
przez dans placówkę. 

3. Przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia 
Wójt Gminy zasięga opinii Gminnej Komisji ds. 
Rozwiszywaniu Problemów Alkoholowych. 

(ąkarga Wojewody Dolnoślsskiego NK.II.0914-17/4/08 
z dnia 8 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego ąsdu 
Administracyjnego we Wrocławiu na § 5). 

§ 6 

1. Do kontroli przestrzegania zasad sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych upoważnia ss: 
a) Policja, 
b) Członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiszywania 

Problemów Alkoholowych 
(ąkarga Wojewody Dolnoślsskiego NK.II.0914-17/4/08 
z dnia 8 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego ąsdu 
Administracyjnego we Wrocławiu na § 6 ust. 1 lit. a). 

§ 7 

1. Traci moc uchwała nr XXXIX/277/2001  Rady 
Gminy w Wińsku z dnia 28 września 2001 r. w 
sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytu-
owania tych punktów i warunków sprzedaży napo-
jów alkoholowych. 

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
wydane na podstawie dotychczasowych zasad ss 
ważne do dnia ich wygaśnięcia.  

(ąkarga Wojewody Dolnoślsskiego NK.II.0914-17/4/08 
z dnia 8 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego ąsdu 
Administracyjnego we Wrocławiu na § 7 ust. 2). 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnoślsskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy Wińsko. 

PRZEWODNICZCCA 

RADĄ GMINĄ 
 

ZOFIA BARANOWS
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POROPUMIENIE NR UM/WEISS/I/2282/304/2061-W/2007  

zawarte dnia 16 listopada 2007 r. w Wałbrzychu 

 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzsdzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzsdzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 4 rozporzsdzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzie-
lenia pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup 
jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120, poz. 819)  

Gmina Wałbrzych z siedzibs przy Pl. Magistrackim 1 w Wałbrzychu, zwana 
dalej Gmins, w imieniu której działa Piotr Kruczkowski – Prezydent Miasta 
Wałbrzycha, 

oraz 

Powiat Wałbrzyski z siedzibs przy Al. Wyzwolenia 20–24 w Wałbrzychu, 
zwany dalej Powiatem, w imieniu którego działajs: 
1. Augustyn ąkrętkowicz – ątarosta Wałbrzyski 
2. Andrzej Marciniak – Wicestarosta 
zawierajs porozumienie następujscej treści: 

 
 
 

§ 1 

1. Gmina Wałbrzych powierza, a Powiat Wałbrzyski 
przyjmuje do wykonania zadanie w zakresie dofi-
nansowania zakupu jednolitego stroju i zakupu pod-
ręczników dla dzieci zamieszkujscych na terenie 
Gminy, które uczęszczajs do szkół i ośrodka, dla 
których organem prowadzscym jest Powiat: 
1) Publicznego Gimnazjum ąportowego nr 11 przy 

ul. ąokołowskiego 75 w Wałbrzych u; 
2) Publicznego Gimnazjum nr 12 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  przy ul. Paderewskiego 17  
w Wałbrzychu; 

3) Publicznego Gimnazjum nr 13 przy Al. Wyzwo-
lenia 24 w Wałbrzychu; 

4) Zespołu ązkół ąpecjalnych przy ul. Ogrodowej 2 
w Wałbrzychu; 

5) Młodzieżowego Ośrodka ąocjoterapii przy  
ul. Orkana 55 w Wałbrzychu. 

2. Powiat przekaże do szkół i ośrodka wymienionych 
w ust. 1 przekazane przez Gminę środki finansowe 
dla uczniów, którzy spełniajs warunki zawarte w 
rozporzsdzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lipca  
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom 
na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju. 

3. Dyrektorzy dokonajs wypłaty środków finansowych 
rodzicom i opiekunom uczniów, którzy spełnili kry-
teria zawarte w rozporzsdzeniu, o którym mowa  
w ust. 2. 

§ 2 

1. ązkoły i ośrodek otrzymujs dotację w wysokości: 
1) Publiczne Gimnazjum ąportowe nr 11 – 

1.500,00 zł; 
2) Publiczne Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwuję-

zycznymi – 400,00 zł; 

3) Publiczne Gimnazjum nr 13 – 350,00 zł; 
4) Zespół ązkół ąpecjalnych – 12.470,00 zł; 
5) Młodzieżowy Ośrodek ąocjoterapii – 250,00 zł. 

2. Gimnazja wymienione w ust. 1 i Młodzieżowy 
Ośrodek ąocjoterapii otrzymujs dofinansowanie na 
mundurki szkolne w wysokości 50 zł dla  każdego 
uprawnionego ucznia. 

3. Zespół ązkół ąpecjalnych otrzymuje dofinansowa-
nie 
1) na podręczniki dla klasy l – 2.080,00 zł  

(130,00 zł na osobę), dla klasy II – 2.400,00 zł 
(150,00 zł na osobę), dla klasy III – 5.440,00 zł 
(170,00 zł na osobę); 

2) na mundurki 2.550,00 zł (50,00 zł na osobę). 

§ 3 

1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Gmi-
na przekaże Powiatowi kwotę w wysokości 
14.970,00 zł. 

2. Dotacja zostanie przekazana przelewem na rachu-
nek bankowy Powiatu do dnia 17 listopada 2007 
roku. 

§ 4 

1. Gmina ma prawo kontroli prawidłowości wykonania 
zadania objętego Porozumieniem.  

2. Porozumienie zawarte zostaje na zrealizowanie ww. 
zadania w roku szkolnym 2007/2008. 

§ 5 

Porozumienie wchodzi w życie od dnia 16 listopada 
2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoślsskiego. 
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§ 6 

Porozumienie sporzsdzono w czterech jednobrzmis-
cych egzemplarzach, po dwa dla każdej ątrony. 

§ 7 

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagajs formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
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ANEKS NR 1 UM/WEISS/I/2303/311/2082-W/2007-AN-1 

z dnia 28 listopada 2007 r. 

do Porozumienia nr 165 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie prowadzenia 
Zespołu ązkół nr 2 w Wałbrzychu, w skład którego wchodzs szkoły prowa-
dzone przez dwa różne organy, zawarty pomiędzy: 
Gmins Wałbrzych, w imieniu której działa Piotr Kruczkowski – Prezydent 
Miasta Wałbrzycha, prowadzscs Publiczne Gimnazjum nr 13, z siedzibs przy 
Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu 
a 
Powiatem Wałbrzyskim z siedzibs w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20–
–24, w imieniu którego działajs: 
1. Augustyn ąkrętkowicz – ątarosta Wałbrzyski 
2. Andrzej Marciniak – Wicestarosta 
prowadzscym II Liceum Ogólnokształcsce im. Hugona Kołłstaja z siedzibs 
przy Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu. 

 Na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zwisz-
ku z § 5 ust. 2 Porozumienia nr 165 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
prowadzenia Zespołu ązkół nr 2 w Wałbrzychu, w skład którego wchodzs 
szkoły prowadzone przez dwa różne organy, strony porozumienia ustalajs,
co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 4 Porozumienia nr 165 z dnia 29 czerwca  
2007 r. dodaje się: 
1) ustęp 4a w brzmieniu: „Ilość uczniów uczęszczajs-

cych do PG nr 13 ustalana będzie corocznie na 
podstawie informacji dyrektora Zespołu umieszczo-

nej w ąystemie Informacji Oświatowej sporzsdzanej 
na dzień 30 września każdego roku.i, 

2) ustęp 9 w brzmieniu: „Dochody własne uzyskiwane 
przez Zespół będs odprowadzane na rachunek ban-
kowy Powiatu Wałbrzyskiego.i, 

3) ustęp 10 w brzmieniu: „Prezydent Miasta Wałbrzy-
cha ma prawo przyznawania dodatkowych środków 
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 pieniężnych Zespołowi w przypadku innych zadań, 
nieokreślonych w porozumieniu.i. 

§ 2 

Aneks sporzsdzono w pięciu jednobrzmiscych egzem-
plarzach, z których trzy otrzymuje Powiat Wałbrzyski 
oraz dwa Gmina Wałbrzych. 

§ 3 

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoślsskiego. 
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ANEKS NR 1 UM/WEISS/I/1098/133/1024-W/2007-AN-1  

z dnia 28 listopada 2007 r. 

do Porozumienia nr 166 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie prowadzenia 
Zespołu ązkół nr 1 w Wałbrzychu, w skład którego wchodzs szkoły prowa-
dzone przez dwa różne organy, zawarty pomiędzy: 
Gmins Wałbrzych, w imieniu której działa Piotr Kruczkowski – Prezydent 
Miasta Wałbrzycha, prowadzscs Publiczne Gimnazjum nr 12 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi, z siedzibs przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu 
a 
Powiatem Wałbrzyskim z siedzibs w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20–
24, w imieniu którego działajs: 
1. Augustyn ąkrętkowicz – ątarosta Wałbrzyski 
2. Andrzej Marciniak – Wicestarosta 
prowadzscym l Liceum Ogólnokształcsce z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Ignacego Paderewskiego, Liceum Ogólnokształcsce dla Dorosłych oraz Uzu-
pełniajsce Liceum Ogólnokształcsce dla Dorosłych, z siedzibs przy ul. Pade-
rewskiego 17 w Wałbrzychu. 

 Na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zwisz-
ku z § 5 ust. 2 Porozumienia nr 166 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
prowadzenia Zespołu ązkół nr 1 w Wałbrzychu, w skład którego wchodzs 
szkoły prowadzone przez dwa różne organy, strony porozumienia ustalajs,
co następuje: 
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§ 1 

W § 4 Porozumienia nr 166 z dnia 29 czerwca  
2007 r. dodaje się: 
1) ustęp 4a w brzmieniu: „Ilość uczniów uczęszczajs-

cych do PG nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
ustalana będzie corocznie na podstawie informacji 
dyrektora Zespołu umieszczonej w ąystemie Infor-
macji Oświatowej sporzsdzanej na dzień 30 wrze-
śnia każdego rokui, 

2) ustęp 9 w brzmieniu: „Dochody własne uzyskiwane 
przez Zespół będs odprowadzane na rachunek ban-
kowy Powiatu Wałbrzyskiegoi, 

3) ustęp 10 w brzmieniu: „Prezydent Miasta Wałbrzy-
cha ma prawo przyznawania dodatkowych środków 
pieniężnych Zespołowi w przypadku innych zadań, 
nieokreślonych w porozumieniui. 

§ 2 

Aneks sporzsdzono w pięciu jednobrzmiscych egzem-
plarzach, z których trzy otrzymuje Powiat Wałbrzyski 
oraz dwa Gmina Wałbrzych. 

§ 3 

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoślsskiego. 
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Egzemplarze bieżsce i z lat ubiegłych oraz załsczniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone ss do powszechnego wglsdu w Ribliotece Urzędowej Dolnoślsskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

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

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

 

Wydawra: Wojewoda Dolnoślsski 

Redakrja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnoślsskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

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

Sk ad, drnk i rozpowszerhoiaoie: Dolnoślsski Urzsd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

Dyscrywnrja: cel. 0-71/340-62-02 

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnoślsskiego 

w Dolnoślsskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

nakład 37 egz.                                            PL IąąN 0239-8362                     Ceoa: 19,77 z  (w tym 7% VAT) 
                                                                                                                              na CD 14,96 z  (w tym 7% VAT) 
 


