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UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
NR XIV/93/2008

z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie zmianw sprwaiw nr XXXIV/243/2006 RaXw Powia2s O eanipPieio
z Xnia 6  s2eio 2006r. w sprawie ss2a enia szpzeióiowwpr zasaX sXzie ania
     przez Powia2 O eanipPi Xo2apji niepsb ipznwm szPoiom i p apówPom

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142p poz. 1592 ze zmianami) i  art. 90 ust. 2p 2ap 3p 3ap 3cp
i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004r. Nr 256p poz. 2572 ze zmianami) Rada Powiatu Oleśnickiego
uchwalap co następuje:

§ 1

1. Zmienia się uchwałę nr XXXIV/243/2006 Rady
Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lutego 2006 r. w
sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania
przez Powiat Oleśnicki dotacji niepublicznym szko-
łom i placówkom w ten sposóbp że:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotowany przekazuje do Starostwa Po-
wiatowego w Oleśnicyp w terminie do
10 każdego miesiącap „Informację mie-
sięczną” o aktualnej liczbie uczniów według
stanu na dzień 5 danego miesiącap której
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

2. Dotację przekazuje się w miesięcznych ra-
tachp w wysokości uzależnionej od liczby
uczniów w danym miesiącup wykazanej w
„Informacji miesięcznej”p w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachu-
nek wskazany przez dotowanegop po podpi-
saniu umowy o dotację podmiotową.

3. Dotowany sporządza roczne rozliczenie wy-
korzystania dotacji obejmujące informację o
wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysoko-
ści kwot poniesionych przez Dotowanego na
poszczególne rodzaje wydatków według wzo-

ru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

4. Rozliczeniep o którym mowa w ust. 3p Doto-
wany składa w terminie do dnia 15 stycznia
następnego roku po roku udzielenia dotacjip
natomiast w przypadkup gdy prowadzona
przez Dotowanego szkoła lub placówka koń-
czy swoją działalnośćp w terminie do 30 dni
po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.”

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu stanowią-
cym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Oleśnickiego.

§ 3

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

PRZPWODNICZICZ
RADZ POWIARU

MARIAN HORBACZ
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ZaiąpzniP nr 1 Xo sprwaiw RaXw Powia2s
O eanipPieio nr XIV/93/2008 z Xnia 25  s2e-
io 2008 r. (poz. 1403)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 119 –  8409  – Poz. 1403

ZaiąpzniP nr 2 Xo sprwaiw RaXw Powia2s
O eanipPieio nr XIV/93/2008 z Xnia 25  s2e-
io 2008 r. (poz. 1403)

4. Kwota dotacji niewykorzystanej (poz. 2 – poz. 3) .....................................................
5. Oświadczenia osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) osobę/organ prowadzący:

Oświadczamp że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczamp że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznychp o
których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

6. Podpis(y) i pieczęć (-cie) osoby (osób) reprezentującej (–ch) osobę/organ prowadzący (zgodnie z odpowiednią
ewidencją lub rejestrem):

RPRMIN SKRADANIA ROZRICZPNIA: DO 15 SRZCZNIA ROKU NASRKPNPGO PO ROKU ORRZZMANIA DORACAI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
NR XXII/171/08

z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie oPrea enia aroXPów winansowwpr z przeznapzeniem na pomop
zXrowo2ną X a naspzwpie i Porzws2ająpwpr z opiePi zXrowo2nej oraz oPrea enia
roXzajów awiaXpzeń przwznawanwpr w ramapr 2ej pomopw, oraz warsnPów
                      i sposobów ipr przwznawania naspzwpie om

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97p poz. 674 z późn. zm.1) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142p poz. 1591 z późn. zm.2)
– Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwalap co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy ustala się środki finansowe prze-
znaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w
przedszkolup szkołach podstawowych i gimnazjach
prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzkap korzy-
stających z opieki zdrowotnej oraz określa się rodzaje
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunki i sposób ich przyznawania.

§ 2

W budżetach jednostek oświatowych wyodrębnia się
środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystają-
cych z opieki zdrowotnej w wysokości 0p2% plano-
wanych rocznych środków przeznaczonych na wyna-
grodzenia osobowe nauczycieli.

§ 3

Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli przekazuje się do dyspozycji dyrektora
danej jednostki.

§ 4

Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje
dyrektor danej jednostki raz na kwartałp a w przypad-
kach szczególnych (nagłych zdarzeniach losowych) w
terminie do 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 5

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednora-
zowegop bezzwrotnego zasiłku pieniężnego w da-
nym roku budżetowym.

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
1/ przewlekłą chorobą nauczyciela;
2/ długotrwałym leczeniem szpitalnym z konieczno-

ścią dalszego leczenia w domu;
3/ długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
4/ koniecznością zakupu szkieł korekcyjnychp ze

względu na wiek i pracę związaną z prowadze-
niem dokumentacji szkolnej;

5/ koniecznością skorzystania z usługi z zakresu
protetyki dentystycznejp ze względów estetycz-
nych i zdrowotnych;

6/ stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie
szczepień ochronnych.

3. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależ-
niona jest od:

1/ przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym
związanych wpływających na sytuację material-
ną nauczyciela (konieczność stosowania spe-
cjalnej dietyp zapewnienia dodatkowej opieki
choremu itp.);

2/ wysokości udokumentowanychp poniesionych
przez nauczyciela kosztów leczenia;

3/ sytuacji materialnej rodziny nauczyciela po odli-
czeniu udokumentowanych poniesionych przez
nauczyciela kosztów.

4. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na po-
moc zdrowotną należy złożyć do dyrektora danej
jednostki wraz z następującymi załącznikami:
1/ aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie

nauczyciela od lekarza pierwszego kontaktu lub
specjalisty;

2/ dokumentami potwierdzającymi poniesione kosz-
ty leczenia (kserokopie rachunków);

3/ kopię zeznania o wysokości osiągniętego docho-
du (formularz PIR) w roku podatkowym poprze-
dzającym rok złożenia wniosku o przyznanie
pomocy zdrowotnej lub ostatni odcinek emerytu-
ry lub rentyp w przypadku nauczyciela emeryta
lub rencisty.

5. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdro-
wotnej może złożyć również przełożony nauczycie-
lap przedstawiciel związków zawodowychp rada pe-
dagogicznap opiekunp jeżeli nauczyciel nie jest zdol-
ny osobiście do podejmowania czynności w tym
zakresie.

6. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielowi raz
w roku budżetowym. W uzasadnionychp szczegól-
nie ciężkich przypadkach (ciężkiejp przewlekłej lub
nieuleczalnej choroby) pomoc może być przyznana
powtórnie w danym roku.

7. W przypadku braku środków na pełne pokrycie
potrzeb pomoc zdrowotna będzie przyznawana
częściowo lub nie będzie przyznana.

§ 6

Wnioski w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego
należy składać w terminach:
1/ do 15 marca;
2/ do 15 czerwca;
3/ do 15 września;
4/ do 30 listopada

danego roku budżetowego.
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§ 7

Wypłata zasiłków pieniężnychp po ich przyznaniu przez
dyrektora danej jednostkip następuje w kasie danej
placówkip bądź przelewem na rachunek bankowy
uprawnionego.

§ 8

Odmowa przyznania zasiłku pieniężnego na pomoc
zdrowotną musi być uzasadniona i przekazana w for-
mie pisemnej osobie zainteresowanej.

§ 9

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie w
terminie 14 dni od daty ogłoszeniap z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 stycznia 2008 r. oraz podlega ogłosze-
niu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i
Gminy Bystrzyca Kłodzka.

PRZPWODNICZICZ
RADZ MIPASKIPA

BRONISŁAW PATYNKO

___________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170p poz. 1218 i Nr 220p poz. 1600 oraz

z 2007 r. Nr 17p poz. 95p Nr 80p poz. 542p Nr 102p poz. 689p Nr 158p poz. 1103p Nr 176p poz. 1238 i Nr 191p poz. 1369.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23p poz. 220p Nr 62p poz. 558p Nr 113p poz.

984p Nr 153p poz. 1271 i Nr 214p poz. 1806p z 2003 r. Nr 80p poz. 717 i Nr 162p poz. 1568p z 2004 r. Nr 102p poz. 1055 i Nr 116p
poz. 1203p z 2005 r. Nr 172p poz. 1441 i Nr 175p poz. 1457p z 2006 r. Nr 17p poz. 128 i Nr 181p poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48p poz.
327p Nr 138p poz. 974 i Nr 173p poz. 1218.

1405

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERUONIOWA
NR XXI/139/08

z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie sprwa enia miejspoweio p ans zaiospoXarowania przes2rzenneio
obszars poiożoneio przw s . Ciprej w Dzierżoniowie, w sąsieXz2wie
                               p anowanej Xroii areXnipowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142p poz.
1591 z późniejszymi zmianami)p art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80p
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XII/83/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego przy ul. Cichej w Dzierżoniowiep w sąsiedztwie
planowanej drogi średnicowej i po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Dzierżoniów” uchwala sięp co następuje:

R o z d z i a ł   I

Przepisw oió ne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Ci-
chej w Dzierżoniowiep w sąsiedztwie planowanej
drogi średnicowej.

2. Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego objęto obszar w północno-
wschodniej części miasta Dzierżoniów pomiędzy
ulicą Cichą i planowaną drogą zbiorczą.

3. Niniejsza uchwała w obszarzep w którym obowią-
zujep zmienia miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części miasta Dzierżoniów – obręb
Przedmieściep przyjęty uchwałą Rady Miejskiej
Dzierżoniowa nr XVI/127/03 z dnia 27 października

2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzier-
żoniowa.

§ 2

1. Integralną część planu stanową załączniki do niniej-
szej uchwały:
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące część

tekstowąp zawarte w rozdziałach:
a) – Rozdział I Przepisy ogólne;
b) – Rozdział II Przepisy obowiązujące dla całe-

   go obszaru objętego planemp
c) – Rozdział III Przepisy dotyczące poszczegól-

   nych terenów wydzielonych liniami rozgra-
   niczającymi;

d) – Rozdział IV Przepisy końcowe;
2) rysunek planu w skali 1:1 000 – załącznik nr 1
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3) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do
projektu planu – załącznik nr 2p

4) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznejp
które należą do zadań własnych gminy oraz o
zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.

§ 3

1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są
następujące oznaczenia graficzne:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach

lub zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) dopuszczalny kierunek dostępu nieruchomości

do drogip
5) wymagane szpalery drzew o funkcji izolacyjnejp
6) symbole identyfikujące terenyp złożone z:

a) oznaczenia literowego:
– U – teren usług
– PUM – teren aktywności gospodarczej
– MNU – teren zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i usługowej
– ZI – teren zieleni izolacyjnej
– KDZ – pas drogi publicznej klasy Z (zbior-

czej)
– KDD – pas drogi publicznej klasy D (do-

jazdowej)
b) oznaczenia liczbowegop

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu
nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informa-
cyjny:
1) treść podkładu mapowegop
2) linie podziału wewnętrznego –orientacyjnep
3)  ezdniep osie jezdnip
4) linia energetyczna ze strefą techniczną 15 mp
5) kolidująca z zabudową sieć wodociągowa.

§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) przepisapr szpzeió nwpr i oXrpbnwpr – rozumie

się przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów wynikające z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych;

2) rwssnPs p ans – rozumie się przez to rysunek
wymieniony w § 2 ust.1pkt 2 niniejszej uchwały;

3) 2erenie – rozumie się przez to teren o określonym
przeznaczeniup wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem
identyfikującym;

4) obszarze – rozumie się przez to obszar objęty pla-
nem;

5) przeznapzenis poXs2awowwm – rozumie się przez
to rodzaj przeznaczenia terenup który dominuje w
obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

6) przeznapzenis Xopsszpza nwm – rozumie się przez
to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowyp
który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podsta-
wowe;

7) aP2wwnoapi iospoXarpzej – rozumie się przez to w
szczególności produkcjęp rzemiosło produkcyjne i
usługowep handel  hurtowy lub półhurtowyp
ośrodki logistycznep stacje obsługi maszyn i środ-
ków transportup stacje paliwp składy i magazynyp

oraz inną działalność gospodarczą o zbliżonym
charakterze wraz z towarzyszącymi funkcjami biu-
rowo–socjalnymi.

8) oaroXPapr  oiis2wpznwpr – rozumie się przez to
m.in.; parkingi strategiczne; miejsca przeładunku i
zmiany środków transportu (np. przeładunek z ti-
rów na mniejsze jednostki dostawczep przekiero-
wanie przesyłek itp)p tereny typu „Cargo”p

9) Xroiapr wewnp2rznwpr – rozumie się przez to in-
ne niż drogi publicznep które mogą być uchwałą
rady miejskiej zakwalifikowane do dróg publicz-
nychp spełniają jednakże rolę dojazdów ogólnodo-
stępnych w osiedlach mieszkaniowychp

10) ssisiapr – rozumie się przez to w szczególności
usługi z zakresu handlu detalicznegop rzemiosła
produkcyjnego i usługowegop obsługi sprzętu go-
spodarstwa domowegop gastronomiip edukacjip
kulturyp ochrony zdrowiap sportup rekreacjip roz-
rywkip rynku finansowego i obsługi prawnej oraz
inną działalność gospodarczą o zbliżonym charak-
terze wraz z towarzyszącymi funkcjami biurowo–
socjalnymip

11) spiąż iwoapi X a aroXowisPa – rozumie się przez to
zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie al-
bo dokuczliwe dla otaczającego środowiska
(zwłaszcza hałasp wibracjep zapachyp zanieczysz-
czenie powietrzap wód i zanieczyszczenie odpa-
dami)p które stwarzają możliwość  pogorszenia je-
go stanup w rozumieniu przepisów szczególnych.

R o z d z i a ł   II

Przepisw obowiązsjąpe X a paieio obszars objp2eio
p anem

§ 5

Us2a enia Xo2wpząpe przeznapzenia 2erens

1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz grani-
cami opracowania i oznaczone symbolamip których
funkcje określono poniżej:
1) – U – teren usług
2) – PUM – teren aktywności gospodarczej
3) – MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

   rodzinnej i usługowej
4) – ZI – teren zieleni izolacyjnej
5) – KDZ– pas drogi publicznej klasy Z (zbiorczej)
6) – KDD – pas drogi publicznej klasy D (dojazdowej)

2. Na terenachp o których mowa w ust. 1.ustala się
przeznaczenie podstawowep a w uzasadnionych
przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczal-
nep bądź alternatywnep oraz warunki ich dopusz-
czenia ustalone w dalszej części niniejszej uchwały.

Us2a enia Xo2wpząpe zasaX oprronw i Psz2ai2owania
iaXs przes2rzenneio  oraz parame2rów i wsPaźniPów
                     Psz2ai2owania zabsXoww

§ 6

W celu zachowania ładu przestrzennegop a w szczegól-
ności utrzymania charakteru zabudowy miejskiego ze-
społu osadniczego ustala się zasady kształtowania zabu-
dowy obowiązujące na całym obszarze opracowania:
1) Obiekty budowlane mogą być realizowane wyłącz-

nie na terenach przeznaczonych na ten cel w niniej-
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szym planiep z zachowaniem określonego w roz-
dziale III przeznaczenia i warunków zabudowy.

2) Grunty rolne w obrębie terenów przeznaczonych
dla zabudowy i innych nierolniczych form użytko-
wania określonych w rozdziale IIIp do czasu rozpo-
częcia inwestycjip powinny być wykorzystane dla
produkcji rolnej.

3) Sposób usytuowania projektowanych budynków
winien uwzględniać:
a) wszystkie obiekty należy sytuować z uwzględ-

nieniem równoległości bądź prostopadłości do
drogi dojazdowejp

b) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od
dróg publicznychp określonych dla poszczegól-
nych klas dróg w rysunku planu i § 9.

§ 7

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej z dopusz-
czeniem usług (MNU) ustala się:
1) Podstawową formą zabudowy winny być – bez

względu na przeznaczenie – budynki wolno sto-
jącep jednokondygnacyjnep z poddaszem użyt-
kowymp z możliwością podpiwniczenia. Dopusz-
cza się łączenie budynków mieszkalnych z go-
spodarczymip garażowymi i usługowymi. Prefe-
ruje się nadawanie budynkom rzutu zgodnego z
tradycją historyczną – wydłużonego prostokąta.

2) Gabarytyp forma architektoniczna budynków i
pozostałych elementów zagospodarowania (mała
architekturap ogrodzeniap zieleń) powinny być
kształtowane w sposób nawiązujący harmonijnie
do cech lokalnego krajobrazu i sąsiadującej za-
budowy z uwzględnieniem położenia i ekspozy-
cji. Dla zapewnienia ciągłości kulturowej zaleca
się stosowanie rozwiązań przestrzennych i este-
tycznych nawiązujących do tradycji budownic-
twa regionu – tzw. stylu sudeckiegop poprzez
sytuacjęp skalęp bryłę i formę architektoniczną.

3) Wymagana forma dachu:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – dwuspadowy

symetryczny o jednakowym nachyleniu
głównych połaci 30°–45°p symetrycznyp z
możliwością doświetlenia poprzez realizację
lukarnp świetlików lub okien dachowychp za-
daszeń nad wejściemp naczółków itp.;

b) dla budynków gospodarczych i garaży – for-
ma dachu dostosowana do dachu budynku
mieszkalnego na tej samej działce;

c) dla wszystkich obiektów usytuowanych na
działce obowiązuje ten sam kąt nachylenia
połaci oraz materiał pokryciowyp

d) wymaganym pokryciem dachu dla zabudowy
mieszkaniowej i usługowej jest dachówka ce-
ramiczna lub elementy dachówkopodobnep w
naturalnym ceglastym kolorze.

4) Wysokość liczona od poziomu terenu do kaleni-
cy w osi ściany szczytowejp przy zachowaniu
wymagań dotyczących ochrony interesów osób
trzecich w zakresie dostępu światła dziennego
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzip
powinna wynosić dla nowej zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-

-usługowych – do 10 metrówp
b) dla budynków gospodarczych i usługowych –

do 8 metrówp

c) dla garaży – do 6 metrówp
5) Wymaga się stosowania materiałów wykończe-

niowych zewnętrznych naturalnych (drewnop
kamieńp cegła ceramicznap tynk szlachetny)p

6) W zabudowie mieszkaniowej wprowadza się za-
kaz stosowania: blachp siddingup płyt warstwo-
wych (tzw. „obornickich”) oraz innych z two-
rzyw sztucznychp jako materiału wykończenio-
wego ścian.

7) Wprowadza się w zabudowie mieszkaniowej za-
kaz stosowania od strony terenów publicznych
ogrodzeń betonowychp w tym również prefabry-
kowanychp poza podmurówkami i słupkami o
prostych formach.

2. Na terenach zabudowy związanej z aktywnością
gospodarczą (PUM i U) ustala się:
1) Podstawową formą zabudowy winny być - bez

względu na przeznaczenie – budynki wolno sto-
jące. Dopuszcza się łączenie budynków łączni-
kami wyodrębnionymi z pozostałymi obiektami
gospodarczymip garażowymi i usługowymi. Pre-
feruje się nadawanie budynkom rzutu wydłużo-
nego prostokąta.

2) Gabarytyp forma architektoniczna budynków i
pozostałych elementów zagospodarowania (mała
architekturap ogrodzeniap zieleń) powinny być
kształtowane w sposób nawiązujący harmonijnie
do cech lokalnego krajobrazu i sąsiadującej za-
budowy z uwzględnieniem położenia i ekspozy-
cji. Dopuszcza się także formy współczesne od-
rębnep jednakże należy zapewnić dla nich wyso-
ką jakość architektury i wykończeniap

3) Wymagana forma dachu:
a) dla zabudowy usługowejp produkcyjnej i ma-

gazynowej – nie ustala się;
b) dla budynków gospodarczych i garaży – for-

ma dachu dostosowana do dachu budynków
zasadniczych zlokalizowanych na tej samej
działcep  w innym przypadku – nie ustala się;

c) dla wszystkich obiektów usytuowanych na
działce obowiązuje ten sam kąt nachylenia
połaci oraz materiał pokryciowyp

4) Wysokość liczona od poziomu terenu do najwyż-
szego punktu budynku (z wyłączeniem elementów
typu kominp szyb windy itp.)p przy zachowaniu
wymagań dotyczących ochrony interesów osób
trzecich w zakresie dostępu światła dziennego do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzip po-
winna wynosić dla nowej zabudowy:
a) dla budynków produkcyjnychp magazyno-

wychp usługowych – do 12 metrówp
b) dla budynków gospodarczych i usługowych –

do 8 metrówp
c) dla garaży – do 6 metrówp

5) Wymaga się do robót wykończeniowych stoso-
wania materiałów tradycyjnychp

6) Na przedmiotowych terenach wprowadza się
zakaz stosowania: siddingup płyt warstwowych
(tzw. „obornickich”) oraz innych z tworzyw
sztucznychp jako materiału wykończeniowego
ścianp dopuszcza się blachy szlachetnep

7) Wprowadza się zakaz stosowania od strony te-
renów publicznych ogrodzeń betonowychp w
tym również prefabrykowanychp poza podmu-
rówkami i słupkami o prostych formach.
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§ 8

W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzysta-
nia terenów ustala się parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy:
1) Powierzchnia zabudowy wraz z terenem trwale

utwardzonym na terenach oznaczonych symbolem
MNU nie może przekraczać 40% powierzchni dział-
ki budowlanejp

2) Powierzchnia biologicznie czynna na terenach
oznaczonych symbolem MNU powinna wynosić nie
mniej niż 50% powierzchni działki budowlanejp

3) Powierzchnia biologicznie czynna na terenach
oznaczonych symbolem U powinna wynosić nie
mniej niż 20% powierzchni działki budowlanejp

4) Powierzchnia biologicznie czynna na terenach
oznaczonych symbolem PUM powinna wynosić nie
mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej.

§ 9

1. W celu utrzymania uporządkowanych linii zabudo-
wy ustala się następujące odległości dla lokalizacji
obiektów:

1) przy drodze KDZ – minimum 6 me2rów od linii roz-
graniczającej drogę

2) przy drodze KDD – minimum 5 me2rów od linii roz-
graniczającej drogę

2. Poza linię zabudowy mogą wykraczać w stronę
drogi niewielkie części budynku takie jak np. balko-
nyp ganki i wykuszep jednak nie więcej niż 1,5 m.

WarsnPi zaiospoXarowania 2erenów Xo2wpząpe oprronw
aroXowisPa przwroXnipzeio, Ps 2sroweio i Prajobrazs

§ 10

W celu zachowania wymogów ochrony środowiska
przy wszelkich działaniach inwestycyjnych oraz in-
nychp związanych ze zmianą funkcji i sposobu użyt-
kowania terenów lub obiektówp nakazuje się prze-
strzeganie zasad określonych w aktualnie obowiązują-
cych przepisach szczególnych i odrębnychp a ponadto
ustala się:
1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowiskop zaliczonych według
przepisów szczególnych do grupy wymagających
sporządzenia raportu oddziaływania na środowiskop
za wyjątkiem obiektów i urządzeń komunikacji i in-
frastruktury technicznejp

2) Rokalizację przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowiskop dla których obowiązek
sporządzenia raportu może być wymaganyp do-
puszcza się wyłącznie na terenach PUM i UC.

3) W terenach MNU dopuszcza się prowadzenie takiej
działalności gospodarczejp której oddziaływanie dla
środowiska powodowana przez hałas oraz zanie-
czyszczenia powietrzap wody i gleby nie będzie wy-
kraczać poza granice terenu inwestycji.

4) Nakaz wyposażenia terenów przeznaczonych dla
zabudowy w sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej dla odprowadzania lub gromadzenia ście-
ków oraz ich oczyszczania.

5) Nakaz podczyszczania – przed odprowadzeniem do
odbiornika – wód opadowych i roztopowych zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

6) Nakaz utrzymywania i konserwacji istniejącej sieci
drenarskiejp z możliwością jej przebudowy wyłącz-

nie w przypadkup jeśli taki wymóg ustali administra-
tor urządzeńp

7) Nakaz urządzenia i utrzymywania szpalerów drzew
o funkcji izolacyjnej w miejscach oznaczonych na
rysunku planu.

§ 11

Dla zachowania równowagi przyrodniczej i walorów
naturalnych krajobrazu ustala się:
1) Nakaz utrzymania i ochrony pojedynczych drzew i

krzewów – a zwłaszcza starodrzewu w liniach roz-
graniczających dróg (tzw. alei)p za wyjątkiem nie-
zbędnych cięć pielęgnacyjnych oraz likwidacji tychp
które kolidują z realizowanymi inwestycjami dro-
gowymi.

2) Nakaz wykonania pasa zieleni izolacyjnej wielopię-
trowej z przewaga gatunków zimozielonych na te-
renie ZIp

3) Zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych
poza terenami przeznaczonymi w planie na cele in-
westycyjne.

4) Obowiązek zachowania w odpowiednich propor-
cjach „powierzchni biologicznie czynnych” w ob-
rębie terenów przeznaczonych dla zabudowy (wg
§ 8).

5) Przy utwardzaniu dojść i dojazdów (poza drogami
publicznymi) zaleca się stosowanie elementów
drobnowymiarowychp z preferencją dla materiałów
naturalnych oraz innych ażurowych.

6) Dla zwiększenia retencyjności wodnej obszaru zale-
ca się budowę powierzchniowych lub podziemnych
zbiorników wody opadowejp wykorzystywanej do
celów gospodarczych.

ZasaXw oprronw XzieXzip2wa Ps 2sroweio i zabw2Pów
oraz Xóbr Ps 2srw wspóipzesnej

§ 12

1. Ustala się strefę obserwacji archeologicznej dla
zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego
w granicach określonych na rysunku planu.

2. Dla terenu objętego strefą obserwacji archeologicz-
nej ustala się obowiązek uzgodnienia z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków ustalającym warunki
nadzoru archeologicznegop wszelkich inwestycji
budowlanychp a także prac ziemnychp w tym melio-
racyjnych oraz związanych z infrastrukturą tech-
niczną.

ZasaXw i sposobw zaiospoXarowania 2erenów poX e-
iająpwpr oprronie oraz zasaXw oprronw zXrowia
i bezpiepzeńs2wa  sXzi, wwniPająpe z przepisów
                              oXrpbnwpr

§ 13

W celu zachowania wymogów w zakresie ochrony
przeciwpożarowej należy:
1) Dla wszystkich budynków zapewnić możliwość

dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi i dojazdy
niewydzielone o parametrach spełniających wyma-
gania określone przepisami szczególnymip jakim
powinny odpowiadać drogi pożarowe.

2) Zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopatrzenia
wodnego do zewnętrznego gaszenia pożarup na za-
sadach określonych w przepisach szczególnych.
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§ 14

1. W celu zapewnienia właściwych warunków ochro-
ny przed hałasem wyróżnia się tereny zaliczone do
poszczególnych rodzajów dopuszczalnego poziomu
hałasup określone w przepisach szczególnych:
1) tereny dopuszczające zabudowę mieszkaniową

oznaczone w planie symbolami MNU.
2. W zabudowie mieszkaniowejp realizowanej w pobli-

żu terenów lub obiektów wywołujących uciążliwo-
ścip należy stosować techniczne środki eliminujące
hałas np. przegrody budowlane o podwyższonej
izolacyjności akustycznej.

3. Dla podmiotu prowadzącego działalność na terenie
PUM ustala się obowiązek wykonania pasa zieleni
izolacyjnej wzdłuż drogi KDD1 o szerokości min.
10p0m w postaci ścisłej wielopiętrowejp z przewagą
gatunków zimozielonychp

Us2a enia Xo2wpząpe sposobów 2wmpzasoweio
zaiospoXarowania, srząXzenia i sżw2Powania 2erenów

§ 15

1. W pasach linii rozgraniczających dróg publicznych
dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychcza-
sowych zasadachp bez możliwości wprowadzania
nowej zabudowy.

2. Rerenyp o których mowa w ust. 1p mogą być w
przyszłości wykorzystane na cele modernizacji drogi
do wymaganych parametrówp stosownie do zamie-
rzeń zarządcy.

ZasaXw i warsnPi poXziais 2erenów na XziaiPi
bsXow ane  sb ipr spa ania

§ 16

Ustala się zasady i warunki wiążące przy podziale
gruntów na tereny i działki budowlane lub scalania
działek:
1) Nie przewiduje się zastosowania w obszarze planu

trybu scalania. Dopuszcza się indywidualne po-
działy i scalenia pojedynczych nieruchomości.

2) Rinie podziału geodezyjnego powinny odpowiadać
ustalonym na rysunku planu liniom rozgraniczają-
cym tereny o różnych funkcjach. Dopuszcza się
dodatkowe podziały na poszczególne działki wg za-
sady określonej w załączniku graficznym jako orien-
tacyjne linie podziału wewnętrznegop

3) Powierzchnia terenów lub działek dla projektowa-
nych obiektów powinna być dostosowana do zało-
żonego programu użytkowego (z uwzględnieniem
powierzchni dla obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych – w tym parkingów) z zachowaniem wymo-
gów określających maksymalną powierzchnię zabu-
dowy oraz biologicznie czynną określone w § 8.

4) Poszczególne działki przeznaczone do zabudowy
muszą mieć zapewnione dojściep całoroczny dojazd
i prawo przyłączenia (posadowienia) sieci niezbęd-
nej publicznej infrastruktury technicznej bezpośred-
nio od ogólnodostępnej drogi wewnętrznej KDW lub
od dróg i ulic publicznychp po uzgodnieniu z ich za-
rządcą.

5) Przy podziale nieruchomości na działki budowlane
dla należy stosować następujące minimalne po-
wierzchnie i szerokości frontów działek:

a) dla zabudowy mieszkalnej – 700 m2p szerokość
frontu działki – min. 20 metrów;

b) dla zabudowy mieszkalno-usługowej – 1000 m2p
szerokość frontu działki – min. 22 metry;

c) dla zabudowy produkcyjnejp magazynowejp usłu-
gowej – nie ustala się;

6) Podstawowyp zalecany kąt położenia granic działek
w stosunku do pasa drogowego dróg publicznych
winien wynosić – 90°p dopuszcza się także innep
pokazane na rysunku planup wynikające z uwarun-
kowań dostępności do drogi publicznej. Narożniki
wydzielanych działek leżących na skrzyżowaniach
dróg należy ściąć zgodnie z przepisami odrębnymi
dla zapewnienia tzw. trójkątów widoczności.

7) Projekty podziału terenów położonych przy drogach
publicznych powinny być zaopiniowane przez wła-
ściwego zarządcę drogi.

ZasaXw obsisii obszars w zaPresie PomsniPapji
oraz moXernizapji, rozbsXoww i bsXoww Xrói

§ 17

1. Obszar planu obsługiwany będzie przez określony w
planie system dróg publicznych.

2. Drogi i ulice gminne klasy D (dojazdowe) obsługują
połączenia lokalne.

3. Droga (ulica) klasy Z obsługuje połączenia lokalne
oraz zewnętrzne.

4. Parametry techniczne dróg publicznych i ulic winny
być sukcesywnie dostosowane do określonych w
obowiązujących przepisach szczególnych i odręb-
nych – z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnychp
na odcinkach przebiegających w obszarach istnieją-
cej zabudowy. Podstawowe parametry poszczegól-
nych dróg określono w § 22.

5. W obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę
układ może byćp stosownie do potrzebp uzupełniony
o odcinki dróg i dojazdów niewydzielonych.

6. W obrębie działek przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową i usługi należy zapewnić odpowied-
nią do potrzebp ilość miejsc parkingowych.

7. Dla projektowanych na obszarze podmiotów dzia-
łalności gospodarczej należy każdorazowa zabez-
pieczyć niezbędną ilość miejsc parkingowych w ob-
rębie posiadanej nieruchomościp jednakże w strefie
ogólnodostępnejp przyległej do drogi publicznej i
nieogrodzonej.

ZasaXw obsisii obszars oraz moXernizapji,
rozbsXoww i bsXoww sws2emów inwras2rsP2srw

2eprnipznej

§ 18

1. Zaopatrzenie w wodę:
1) utrzymuje się w obszarze rozbudowany system

zaopatrzenia w wodę (siecip urządzenia) zapew-
niający dostawę wody do wszystkich użytkow-
ników;

2) zaspokojenie potrzeb dla planowanych inwesty-
cji na cele komunalne i ochronę przeciwpożaro-
wą nastąpi poprzez rozbudowę sieci i urządzeń;

3) ustala się bieżącą konserwacjęp remonty kapital-
ne oraz wymianę zużytych rurociągów w celu
zmniejszenia strat w przesyle wody;

4) zachowuje się istniejące i dopuszcza budowę lo-
kalnych  ujęć wody ze studni kopanych jako za-
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bezpieczenie w przypadku awarii lub klęsk ży-
wiołowych oraz z możliwością ich wykorzysta-
nia do celów gospodarczych.

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
1) ustala się sukcesywną rozbudowę gminnej sieci

kanalizacyjnej obejmującą obszar planu z odpro-
wadzeniem ścieków do systemu kanalizacji i
oczyszczalni ścieków;

2) nie zezwala się na budowę indywidualnych
oczyszczalni przyobiektowych;

3) do czasu zakończenia realizacji systemów do-
puszcza się wykorzystanie zbiorników bezod-
pływowych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi;

4) ustala się obowiązek odprowadzania wód desz-
czowych z drógp parkingów i terenów usługo-
wych poprzez urządzenia do podczyszczania
ścieków – zgodnie z przepisami szczególnymi;

5) z terenów przeznaczonych do zainwestowania
wody opadowe należy odprowadzać do kanali-
zacji deszczowej lub zbiorników wymienionych
w § 11 ust.5. W przypadku braku kanalizacji
deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód
opadowych zgodnie z przepisami szczególnymi;

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) utrzymuje się zasilanie obszaru ze stacji elektro-

energetycznych (GPZ) w Dzierżoniowie poprzez
sieć rozdzielczą napowietrzno-kablową 20 kV i
istniejące stacje transformatorowe - według wa-
runków ustalonych przez dysponenta urządzeń;

2) ustala się rozbudowę sieci niskich napięć oraz
punktów oświetlenia ulicznego w pasach dro-
gowych i na terenach przyległych określonych w
odpowiednich ustaleniach planu;

3) zabrania się budowy i rozbudowy istniejących w
obszarze planu sieci napowietrznychp które po-
winny być sukcesywnie zamienione na kablowe.

4. Zasady zaopatrzenia w gaz ziemny:
1) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń przesyłu

lub zaopatrzenia w gaz ziemny.
2) prowadzenie sieci gazowej należy projektować

wyłącznie w terenach ogólnodostępnychp pa-
sach dróg i ulic. Dopuszcza się także poprzez te-
reny zainwestowaniap jednakże za zgodą ich
dysponenta oraz z poszanowaniem naturalnych
linii podziałup granic władaniap możliwości póź-
niejszego zagospodarowania itp.

5. Ustala się zasady postępowania z odpadami wpro-
wadzane w oparciu o obowiązujące przepisy po-
wszechne oraz prawo miejscowe.

6. Zasady zaopatrzenia w ciepło: wymaga się stoso-
wania indywidualnychp wysokosprawnych syste-
mów z wykorzystaniem atestowanych urządzeń
grzewczych.

7. Obsługa obszaru w zakresie telekomunikacji:
utrzymuje się istniejący system łączności przewo-
dowej oraz ustala kontynuację budowy sieci magi-
stralnych i abonenckich. Zabrania się lokalizacji
wieżowych urządzeń przekaźnikowych.

8. Zezwala się na całym terenie objętym planem na
przebudowę istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznejp w szczególności kolidującej z docelowym
przeznaczeniem terenu wg uzgodnionych z zarząd-
cą sieci warunków.

R o z d z i a ł   III

Przepisw Xo2wpząpe poszpzeió nwpr 2erenów wwXzie-
 onwpr  iniami roziranipzająpwmi

§ 19

1. Reren wydzielony liniami rozgraniczającymi i ozna-
czone symbolem „U” przeznacza się na cele ssisi.

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające terenu
dla realizacji:
1) budynków zamieszkania zbiorowego; z zastrze-

żeniemp że ewentualne uciążliwości dla funkcji
mieszkaniowej nie spowodują ograniczeń w za-
gospodarowaniu i użytkowaniu zgodnym z funk-
cją podstawową – produkcyjnąp usługową lub
magazynową

2) garażyp magazynów i budynków gospodarczych
wolno stojącychp przyległych lub wbudowanychp

3) dróg i dojazdów niewydzielonychp zatok posto-
jowych i parkingów przyobiektowychp

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu ustala się:

1) utrzymanie dotychczasowego użytkowania - ist-
niejących obiektów usługowychp mieszkalno-
usługowych oraz gospodarczychp z możliwością
ich przebudowyp rozbudowy lub zmiany sposobu
użytkowania - zgodnego z funkcją podstawową
lub uzupełniającą;

2) możliwość lokalizacji nowych obiektów o prze-
znaczeniu zgodnym z funkcją podstawową lub
uzupełniającą;

3) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury tech-
nicznejp dróg oraz parkingów;

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów
zielonych; wzdłuż granic terenu oraz w miej-
scach dostępnych pomiędzy dojściami i elemen-
tami małej architektury należy wprowadzić zie-
leń o charakterze izolacyjno-osłonowym oraz de-
koracyjnym.

4. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy
realizować przy uwzględnieniu:
1)  warunków określonych w odpowiednich ustale-

niach ogólnych planup w tym parametrów i
wskaźników kształtowania zabudowyp określo-
nych w § 6–8;

2)  wymogów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych.

§ 20

1. Reren wydzielony liniami rozgraniczającymi i ozna-
czony symbolem „PUM” przeznacza się na funkcję
aP2wwnoapi iospoXarpzej.

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające terenu
dla realizacji:
1) garaży i budynków gospodarczych wolno stoją-

cychp przyległych lub wbudowanychp
2) dróg i dojazdów niewydzielonychp zatok posto-

jowych i parkingów przyobiektowychp
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu ustala się:
1) utrzymanie dotychczasowego użytkowania - ist-

niejących obiektów usługowychp produkcyjnych
oraz magazynowychp z możliwością ich przebu-
dowyp rozbudowy lub zmiany sposobu użytko-
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wania – zgodnego z funkcją podstawową lub
uzupełniającą;

2) możliwość lokalizacji nowych obiektów o prze-
znaczeniu zgodnym z funkcją podstawową lub
uzupełniającą

3) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury tech-
nicznejp dróg oraz parkingów;

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów
zielonych; wzdłuż granic terenu oraz w miej-
scach dostępnych pomiędzy dojściami i elemen-
tami małej architektury należy wprowadzić zie-
leń o charakterze izolacyjno-osłonowym oraz de-
koracyjnym.

4. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy
realizować przy uwzględnieniu:
1) warunków określonych w odpowiednich ustale-

niach ogólnych planup w tym parametrów i
wskaźników kształtowania zabudowyp określo-
nych w § 6-8;

2) obowiązku wyposażenia terenu wzdłuż ul. Cichej
w system ochrony akustycznej w postaci sto-
sownych ekranówp

3) wymogów wynikających z odrębnych przepisów
technicznych.

§ 21

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
i oznaczonych symbolem „MNU” ustala się prze-
znaczenie podstawowe pod zabsXowp mieszPa-
niową jeXnoroXzinną i ssisiową.

2. Zabudowa usługowa powinna być związana z usłu-
gami komercyjnymi i może być realizowana jako
samodzielne budynki bez funkcji mieszkalnejp bu-
dynki uzupełniające na działkach z zabudową
mieszkalnąp lub wbudowane lokale w budynkach
mieszkalnych.

3. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające terenu
dla realizacji:
1) garaży i budynków gospodarczych wolno stoją-

cychp przyległych lub wbudowanychp
2) drógp dojazdów i dojśćp zatok postojowych i

parkingów przyobiektowychp
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznejp
4) małej architekturyp urządzeń i budowli ogrodo-

wychp sportowych i rekreacyjnychp
4. Dla terenu ustala się:

1) utrzymanie dotychczasowego użytkowania - ist-
niejących obiektówp z możliwością ich przebu-
dowyp rozbudowy lub zmiany  sposobu użytko-
wania - zgodnego z funkcją podstawową lub
uzupełniającą;

2) możliwość lokalizacji nowych obiektów o prze-
znaczeniu zgodnym z funkcją podstawową lub
uzupełniającą

3) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury tech-
nicznejp dróg oraz parkingów;

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów
zielonych; wzdłuż granic terenu oraz w miej-
scach dostępnych pomiędzy dojściami i elemen-
tami małej architektury należy wprowadzić zie-
leń o charakterze izolacyjno-osłonowym oraz de-
koracyjnym.

5. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy
realizować przy uwzględnieniu:

1) warunków określonych w odpowiednich ustale-
niach ogólnych planup w tym parametrów i
wskaźników kształtowania zabudowyp określo-
nych w § 6–8;

2) wymogów wynikających z odrębnych przepisów
technicznych.

§ 22

1. Reren wydzielony liniami rozgraniczającymi i ozna-
czony symbolem ZI przeznacza się na cele realizacji
pasa zieleni izolacyjnej od drogi średnicowej KDZ p

2. Na terenie ZI dopuszcza się instalowanie urządzeń
związanych z eksploatacja drogi KDZp służących
ochronie terenów mieszkaniowych przed nadmiernym
hałasem komunikacyjnymp ścieżek rowerowych i cią-
gów pieszych a także infrastruktury technicznej.

§ 23

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru ustala się tere-
ny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu
symbolami:
1) KDZ – projektowana droga publiczna kategorii

powiatowej lub gminnejp docelowej klasy Z
(zbiorcza)  o szerokości 20,0 me2rów w liniach
rozgraniczających i przekroju jednojezdniowymp

2) KDD – projektowana droga publiczna kategorii
gminnejp klasy D (dojazdowa) o szerokości 12
me2rów w liniach rozgraniczających i przekroju
jednojezdniowymp

2. Dla dróg publicznych ustala się:
1) utrzymaniep modernizację i rozbudowę i  budowę

urządzeń drogowychp w tym korektę łuków po-
ziomych oraz realizację chodnikówp miejsc po-
stojowychp placów do zawracania itp.p dla uzy-
skania parametrów technicznych określonych w
przepisach szczególnych;

2) przebudowę skrzyżowań;
3) możliwość budowy ścieżek rowerowych;
4) umieszczania zieleni izolacyjnej oraz tablic i szyldów

– na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi;
5) utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci infra-

struktury technicznej oraz pasów zieleni izolacyjnej.
3. Drogę publiczną kategorii lokalnej (KDZ) należy

docelowo wyposażyć w ścieżkę dla rowerów
oraz co najmniej w jednostronny chodnik o sze-
rokości min 1p5 m. Dla drogi dojazdowej (KDD)
dopuszcza się stosowanie rozwiązań w formie
ciągów pieszo-jezdnych o minimalnej szerokości
jezdni 5 m.

4. Projektowane w obszarze zainwestowanym drogi
wewnętrznep niestanowiące dróg ogólnodostęp-
nych muszą spełniać wymagania wynikające z
przepisów techniczno-budowlanych.

5. Dla zachowania tzw. trójkątów widoczności obowią-
zuje nakaz stosowania ścięć kątów prostych w rzucie
ogrodzenia przy skrzyżowaniu z drogą KDZ o wym.
10x10 m oraz w strefie skrzyżowania dróg KDD o
wym. 5x5 m.

R o z d z i a ł   IV

Przepisw Pońpowe

§ 24

Ustala się stawkę procentowąp służącą naliczeniu jed-
norazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości objętych planemp w wysokości:
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1) w terenach oznaczonych symbolami Up PUMp MNU
– 0%p

2) w pozostałych wydzielonych terenach – 0%.

§ 25

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dzier-
żoniowa.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

WICPPRZPWODNICZICZ
RADZ MIPASKIPA

ANDRZEJ DARAKIEWICZ

ZaiąpzniP nr 1 Xo sprwaiw RaXw Miej-
sPiej Dzierżoniowa nr XXI/139/08
z Xnia 25  s2eio 2008 r. (poz. 1405)
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ZaiąpzniP nr 2 Xo sprwaiw RaXw Miej-
sPiej Dzierżoniowa nr XXI/139/08
z Xnia 25  s2eio 2008 r. (poz. 1405)
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ZaiąpzniP nr 3 Xo sprwaiw RaXw Miej-
sPiej Dzierżoniowa nr XXI/139/08
z Xnia 25  s2eio 2008 r. (poz. 1405)

ROZSTRZYGNIICIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE,
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEUĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80p poz. 717 z późniejszymi zmianami)p art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142p poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 184 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. nr 249p poz. 2104 z
późniejszymi zmianami) rozstrzyga sięp co następuje:

§ 1

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z prze-
prowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynikap iż jego przyjęcie
oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wydatków z
budżetu gminy.
Powyższe wynika z:
1. ustalenia przedmiotowego planu zmieniają zapisy dotychczas obowiązującego miejscowego planu zatwier-

dzonego uchwałą nr XVI/127/2003 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 października 2003 r. na części te-
renu w rejonie ul. Cichejp

2. w stosunku do ustaleń zmienianego planu wydatki gminy na zadania własne związane z transformacją terenu
nie powodują ich wzrostu.

1406

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
NR XVI/153/2008

z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie ss2a enia reis amins oPrea ająpeio wwsoPoać s2aweP oraz szpze-
ióiowe warsnPi przwznawania naspzwpie om XoXa2Pów: wsnPpwjneio, mo-
2wwapwjneio, za warsnPi prapw oraz nieP2óre inne sPiaXniPi wwnairoXzenia
X a naspzwpie i za2rsXnionwpr w p apówPapr oawia2owwpr prowaXzonwpr
                                  przez Gminp MiejsPą Gioiów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142p poz. 1591 ze zmianami)
art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z  2006 r. Nr 97p poz. 674 ze zmianami) uchwala sięp co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
funkcyjnegop motywacyjnegop dodatku za warunki pra-
cy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

R O Z D Z I A R   I

DODATEK FUNKCYJNY

§ 2

1. Nauczycielomp którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub inne stanowisko kierownicze przewi-
dziane w statucie placówkip przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości określonej w tabeli dodat-
ków funkcyjnych.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Prezydent Miasta w granicach stawek okre-

ślonych w tabelip uwzględniając: wielkość placów-
kip jej warunki organizacyjnep złożoność zadań wy-
nikających z funkcji kierowniczej. Dodatek przy-
znaje się na okres jednego roku szkolnego.

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rówp osób zajmujących inne stanowiska kierowni-
cze oraz osób wymienionych w ust. 4 ustala dyrek-
tor placówki w granicach określonych w tabeli do-
datków funkcyjnych.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom
z tytułu wykonywania zadań:
1) opiekuna stażu w wysokości 45p00 zł miesięcz-

nie za każdego nauczyciela odbywającego staż i
powierzonego opiecep

2) wychowawcy grupy przedszkolnej w wysokości
85p00 zł miesięczniep

3) wychowawcy klasy w szkole podstawowej w
wysokości 85p00 zł miesięczniep
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4) wychowawcy klasy w gimnazjum w wysokości
115p00 zł miesięczniep

5) doradcy metodycznego w wysokości 15% wy-
nagrodzenia zasadniczego wynikającego ze
stawki osobistego zaszeregowania.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okre-
sie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierow-
niczego lub wykonywania zadańp za które przysłu-
guje dodatek. Aeżeli odpowiednie stanowisko kie-
rownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na
okres nieobejmujący pełnych miesięcyp dodatek
funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej
do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Miesięcznie
w zł.

Rp
.

Stanowisko

Od Do
1. 1. Przedszkola

dyrektor przedszkola publicznegop
liczącego do 6 oddziałów

500 700

dyrektor przedszkola publicznegop
liczącego powyżej 6 oddziałów

600 900

wicedyrektor 200 400
2. 2. Szkoły podstawowep gimnazja :

dyrektor szkoły liczącej
od 6 do 11 oddziałówp

700 900

dyrektor szkoły liczącej
od 12 do 21 oddziałówp 800 1100

dyrektor szkoły liczącej
od 22 do 35 oddziałówp

900 1300

wicedyrektorp 400 700
kierownik świetlicy. 150 400

R O Z D Z I A R   II

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 3

1. Rworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli w wysokości 7% wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników pedagogicznych zatrud-
nionych w danej placówce.

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wyna-
grodzenia nauczycieli i przyznawana jest w ramach
funduszu określonego w pkt 1p w maksymalnej
wysokości do 12 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. W danej placówce tworzy się fundusz dodatku moty-
wacyjnego dla dyrektora w wysokości do 50% wyna-
grodzenia zasadniczego dyrektora danej placówki.

4. Ustala się następujące zasady przyznawania dodat-
ku motywacyjnego:
1) dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy w

roku szkolnym:
a) do 31 sierpnia – na pierwsze półrocze nowe-

go roku szkolnego w oparciu o wyniki pracy
w po-przednim półroczu na podstawie kryte-
riów przyznawania dodatku motywacyjnegop

b) do 28 lutego – na drugie półrocze danego ro-
ku szkolnego w oparciu o wyniki pracy w po-
przednim półroczu na podstawie kryteriów
przyznawania dodatku motywacyjnego.

2) nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor placówkip

3) dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej
przez Gminę Miejską Głogów dodatek motywa-
cyjny przyznaje Prezydent Miasta.

5. Ustala się następujące kryteria przyznawania do-
datku motywacyjnego dla nauczycieli przedszkoli:
1) osiągnięcia dydaktyczne:

a) praca z wychowankiem zdolnymp
b) praca z wychowankiem mającym trudnościp
c) osiągane postępy ustalone na podstawie

prowadzonych obserwacjip
d) innowacyjność w działaniu pedagogicznym.

2) zaangażowanie w pracę wychowawczo-opiekuń-
czą:
a) realizacja planu wychowawczego placówkip a

także zamierzeń ujętych w planie wycho-
wawczym grupyp

b) czas poświęcony wychowankom poza zaję-
ciamip

c) współpraca z rodzicami:
– rozpoznawanie warunków rodzinnych wy-

chowankówp rozwiązywanie konfliktówp
– pozyskiwanie rodziców do współpracyp

włączanie rodziców w tworzenie autono-
mii i charakteru placówki otwartejp

d) organizacja imprez przedszkolnychp konkur-
sówp spotkań itp.

3) zaangażowanie w realizację zadań związanych z
samokształceniem i doskonaleniem zawodo-
wym:
a) systematyczne uczestnictwo w różnych for-

mach doskonalenia zawodowego:
– aktualizacja swojej wiedzy z zakresu wy-

chowania przedszkolnegop
– stacjonarne i wyjazdowe warsztatyp kursyp

studia podyplomowe – innep
b) praca w stałych zespołach lub komisjach rady

pedagogicznejp
c) dzielenie się doświadczeniem zawodowym z

innymi:
– opieka nad praktykantemp
– prowadzenie lekcji pokazowychp

d) aktywny udział w pracach rady pedagogicz-
nej: obecnościp przygotowanie materiałówp
prowa-dzenie warsztatów szkoleniowych itp.

e) dodatkowe funkcje pełnione przez nauczycie-
li:
– przewodniczący zespołu przedmiotowegop
– lider wewnątrzszkolnego doskonalenia na-

uczycielip
– inne.

4) jakość świadczonej pracy:
a) przeprowadzanie diagnozy i ewaluacji proce-

su opiekuńczo-wychowawczegop
b) przestrzeganie dyscypliny pracyp w szczegól-

ności:
– rzetelne i terminowe wywiązywanie się z

poleceń służbowychp
– rzetelne pełnienie dyżurówp
– punktualnośćp

c) dbałość o estetykę powierzonych pomiesz-
czeńp pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń przedszkolnychp

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracyp
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e) promowanie placówki.
6. Ustala się następujące kryteria przyznawania do-

datku motywacyjnego dla nauczycieli szkół pod-
stawowych i gimnazjów:
1) osiągnięcia dydaktyczne:

a) praca z uczniem zdolnym:
– doprowadzenie ucznia do sukcesów na-

ukowychp sportowychp artystycznych na
szczeblu międzyszkolnym i powiatowymp

– doprowadzenie ucznia do sukcesów na-
ukowychp sportowychp artystycznych na
szczeblu wojewódzkimp krajowym i mię-
dzynarodowymp

b) praca z uczniem mającym trudnościp
c) osiągane postępy nauczania ustalone na pod-

stawie obserwacjip badań narzędziami pomia-
ru dydaktycznego lub sprawdzianami opra-
cowanymi w zespole przedmiotowymp

d) innowacyjność w działaniu pedagogicznym.
2) zaangażowanie w pracę wychowawczo-opiekuń-

czą:
a) realizacja planu wychowawczego placówkip a

także zamierzeń ujętych w planie wycho-
wawczym klasyp

b) czas poświęcony uczniom poza lekcjamip za-
jęciamip

c) współpraca z rodzicami:
– rozpoznawanie warunków rodzinnych

uczniówp rozwiązywanie konfliktówp
– pozyskiwanie rodziców do współpracyp

włączanie rodziców w tworzenie autono-
mii i charakteru placówki otwartejp

d) opieka nad organizacjami szkolnymip
e) organizacja imprez szkolnych i miejskich:

konkursówp spotkań itp.
3) zaangażowanie w realizację zadań związanych z

samokształceniem i doskonaleniem zawodo-
wym:
a) systematyczne uczestnictwo w różnych for-

mach doskonalenia zawodowego:
– aktualizacja swojej wiedzy z zakresu na-

uczanego przedmiotup
– stacjonarne i wyjazdowe warsztatyp kursyp

studia podyplomowe – innep
b) praca w stałych zespołach lub komisjach rady

pedagogicznejp
c) dzielenie się doświadczeniem zawodowym z

innymi nauczycielami:
– opieka nad praktykantemp
– prowadzenie lekcji pokazowych.

d) aktywny udział w pracach rady pedagogicz-
nej: obecnościp przygotowanie materiałówp
prowadzenie warsztatów szkoleniowych itp.

e) dodatkowe funkcje pełnione przez nauczy-
cieli:
– przewodniczący zespołu przedmiotowego

lub wychowawczegop
– lider wewnątrzszkolnego doskonalenia na-

uczycielip
– inne.

4) jakość świadczonej pracy:
a) przeprowadzanie diagnozy i ewaluacji proce-

su nauczania i wychowaniap
b) przestrzeganie dyscypliny pracyp w szczegól-

ności:

– rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowychp

– rzetelne pełnienie dyżurówp
– punktualnośćp

c) dbałość o estetykę powierzonych pomiesz-
czeńp pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnychp

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracyp
e) promowanie placówki.

7. Ustala się następujące kryteria przyznawania do-
datku motywacyjnego dyrektorom placówek oświa-
towych:
1) skuteczność oddziaływań dydaktycznych:

a) udziałp sukcesy w konkursach i olimpiadach
na wszystkich szczeblach

b) wyniki zewnętrznych badań poziomu nauczaniap
c) wzbogacanie oferty szkoły poprzez: wprowa-

dzanie programów autorskichp innowacji i
eksperymentów pedagogicznych oraz innych
rozwiązań metodycznychp

d) wspomaganie uczniówp wychowanków w ich
rozwoju.

2) skuteczność oddziaływań wychowawczo-opie-
kuńczych:
a) diagnozowanie i eliminowanie zachowań na-

gannychp
b) zapewnienie w placówce poczucia bezpie-

czeństwa uczniom ( wychowankom ) i na-
uczycielomp

c) tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej
rozwojowi uczniów (wychowanków)p w tym
właściwych relacji między uczniami ( wy-
chowankami)p nauczycielami oraz między
uczniami (wychowankami ) i nauczycielamip

d) organizowanie efektywnej pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznejp

e) tworzenie warunków do rozwijania zdolności
i zainteresowań uczniów (wychowanków)p

f) dbałość o klimat wychowawczy placówki po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów
wychowawczychp podejmowanie efektyw-
nych działań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznymp

g) obecność szkoły w środowisku lokalnymp
udział w imprezachp konkursach i przeglądach
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno- kulturalnymip

h) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości wy-
chowanków.

3) jakość świadczonej pracy:
a) umiejętności racjonalnego gospodarowania

środkami finansowymi placówki:
– właściwe planowanie i realizacja budżetup
– przestrzeganie dyscypliny budżetowej w

oparciu o posiadane środki finansowep
– podejmowanie działań zmierzających do

wzbogacenia majątku szkolnegop
– pozyskiwanie środków pozabudżetowych

oraz umiejętność ich właściwego wyko-
rzystania na cele szkołyp

– podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczychp
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b) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkół:
– dyscyplina pracyp terminowość realizacji

zadań i zarządzeńp
– podejmowanie działań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowychp

– kształtowanie polityki kadrowejp
– inicjowanie i wspieranie rozwoju zawodo-

wego nauczycielip
– współpraca z instytucjami wspomagają-

cymi pracę placówki oświatowejp
c) wywiązywanie się z obowiązków nakłada-

nych przez organ prowadzący oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.

R O Z D Z I A R   III

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH

ZASTIPSTW

§ 4

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiaro-
wą ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z
dodatkiem za trudne i uciążliwe warunki pracyp
jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w
warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzinp ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznychp wychowawczych lub opie-
kuńczychp realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych.

2. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a ustawy – Karta Nauczyciela wynagrodzenie
za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala sięp
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za trudne
i uciążliwe warunki pracyp jeżeli praca w tej godzi-
nie została zrealizowana w warunkach uprawniają-
cych do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru godzin.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczycielap o której
mowa w pkt 1 i 2p uzyskuje się mnożąc odpowied-
ni wymiar godzin przez 4p16 z zaokrągleniem do
pełnych godzin w ten sposóbp że czas zajęć do 0p5
godziny pomija sięp a co najmniej 0p5 godziny liczy
się za pełną godzinę.

4. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godzi-
ny zrealizowanych doraźnych zastępstw w wyso-
kości jak za godziny ponadwymiarowe.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniachp w których przypadają dnip
za które nauczycielp zgodnie z odrębnymi przepisa-
mi nie otrzymuje wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe – za podstawę ustalenia liczby go-
dzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązko-
wy tygodniowy wymiar zajęćp pomniejszony o 1/5
tego wymiaru ( lub o 1/4p gdy dla nauczyciela
ustalono 4 – dniowy tydzień pracy) za każdy dzieńp
za który nie przysługuje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe.

R O Z D Z I A R   IV

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 5

1. Ze środków określonych w art. 49 ust. 1 pkt 1
ustawy – Karta Nauczycielap 80 % kwoty przeka-
zuje się do dyspozycji dyrektorów placówekp
20 % kwoty pozostaje do dyspozycji Prezydenta
Miasta.

2. Ustala się następujące kryteria przyznawania na-
gród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczy-
cieli stażystówp kontraktowychp mianowanych i
dyplomowanych zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Głogów:
1) w zakresie pracy dydaktycznej za:

a) osiągane postępy w nauczaniup
b) udział uczniów i wychowanków w olimpia-

dach i konkursach naukowychp sportowych
i artystycznych szczebla miejskiego i wyżejp

2) w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej za:
a) prowadzenie urozmaiconej działalności wy-

chowawczo-opiekuńczejp
b) integrowaniep pobudzanie aktywności spo-

łecznej uczniów i wychowankówp
c) sukcesy w pracy wychowawczo-opiekuńczejp
d) pracę mającą na celu zapobieganie i przeciw-

działanie patologiomp
3) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych za:
a) doskonalenie własnego warsztatu pracy i

wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy z
dziećmi i młodzieżąp

b) efektywną pracę w zespole samokształce-
niowym lub w innej formie wewnętrznego
doskonalenia zawodowegop

4) w zakresie innych działań na rzecz dzieci i mło-
dzieży za:
a) osiągnięcia we współpracy z instytucjami i

środowiskiemp
b) promowanie placówki.

3. Ustala się następujące kryteria przyznawania na-
gród ze specjalnego funduszu nagród dla dyrekto-
rów placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Głogów:
1) w zakresie pracy dydaktycznej za:

a) wyniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki ze-
wnętrznych badań poziomu nauczaniap

b) udział uczniów i wychowanków w olimpia-
dach i konkursach naukowychp sportowych
i artystycznych szczebla miejskiego i wyżejp

2) w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej za:
a) prowadzenie urozmaiconej działalności opie-

kuńczo-wychowawczej w placówcep
b) integrowaniep pobudzanie aktywności spo-

łecznej uczniówp wychowankówp ich rodzi-
ców i pracowników placówkip

c) pracę mającą na celu zapobieganie i przeciw-
działanie patologiom w placówcep

d) stwarzanie uczniom i wychowankom warun-
ków do wszechstronnego rozwojup

e) organizowanie efektywnej pomocy psycholo-
giczno-wychowawczejp
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3) w zakresie zadań wynikających z kierowania
placówką za:
a) wyróżniające organizowanie pracy w placówcep
b) rzetelne planowanie budżetu placówki i racjo-

nalne dysponowanie środkami finansowymip
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na

rzecz placówki.
4. Nagroda ma charakter uznaniowy.

1) fakt przyznania nagrody potwierdza się pisemną
informacją o jej przyznaniup której kopię za-
mieszcza się w teczce akt osobowych nagro-
dzonegop

2) nagrody ze specjalnego funduszu nagród przy-
znaje się z okazji Dnia Pdukacji Narodowej. W
uzasadnionych przypadkach Dyrektor oraz Pre-
zydent Miasta może przyznać nagrodę w innym
czasie.

5. Ustala się następujące procedury przyznawania
nagród Dyrektora Szkoły dla nauczycieli:
1) nagroda może być przyznana nauczycielowi po

przepracowaniu w placówce co najmniej rokup
2) nagrody dla nauczycieli przyznaje Dyrektor pla-

cówkip
3) wniosek o przyznanie nagrody dla nauczyciela

wraz z uzasadnieniem może składać Rada Peda-
gogiczna Placówkip Rada Rodziców lub Rada
Szkoły oraz organizacja związkowa działająca na
terenie danej placówkip w terminie do 30 wrze-
śnia każdego roku.

6. Ustala się następujące procedury przyznawania
nagród Prezydenta Miasta:
1) nagrody dla dyrektorów i nauczycieli przyznaje

Prezydent Miastap
2) wniosek o przyznanie nagrody dla Dyrektora

może składać Naczelnik Wydziału Pdukacjip Kul-
tury i Kultury Fizycznejp organ sprawujący nad-
zór pedagogiczny oraz międzyzakładowa organi-
zacja związkowa działająca na terenie miastap
w terminie do 30 września każdego rokup

3) wniosek o przyznanie nagrody dla nauczyciela
może składać Dyrektor Szkoły oraz międzyzakła-
dowa organizacja związkowa po pozytywnym za-
opiniowaniu wniosku przez Radę Pedagogicznąp w
terminie do 30 września każdego roku.

R O Z D Z I A R   V

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 6

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warun-
kach.

2. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługuje nauczycielom i wychowawcom w przypad-
ku gdy:

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w
klasach i oddziałach specjalnych – w wysokości
20% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego
ze stawki osobistego zaszeregowaniap

2) prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwali-
fikowanych do kształcenia specjalnego – w wy-
sokości 20% stawki godzinowej nauczyciela za
każdą przepracowaną godzinę zajęć indywidual-
nych z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia
specjalnego.

R O Z D Z I A R   VI

INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU
PRACY

WwnairoXzenia za XoXa2Powe prape

§ 7

1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe
za analizę i ocenę pisemnych prac i uczniowskich z ję-
zyka polskiegop począwszy od czwartej klasy szkoły
podstawowej w wysokości 25p00 zł miesięcznie.

2. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowep o których
mowa w pkt 1p wypłaca się miesięcznie z góry za
okresy wykonywania zajęć oraz za inne okresyp o
ile wynika to z przepisów szczególnych.

3. W razie podjęcia lub zaprzestania wykonywania zajęć
dodatkowych w ciągu miesiącap nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie proporcjonalnie do przepracowanego
okresu. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia miesięczne-
go przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzo-
wych przypadających w okresie przepracowanym.

4. Wynagrodzenie przewidziane w § 7 pkt 1 przysłu-
guje nauczycielowip jeżeli realizuje zajęcia w obo-
wiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych
zajęć w niepełnym wymiarze lub w ramach godzin
ponadwymiarowych przydzielonych w arkuszu or-
ganizacji szkołyp wynagrodzenie przysługuje w sto-
sunku proporcjonalnym do realizowanego przez na-
uczyciela wymiaru godzin z języka polskiego.

5. Nauczycielomp którym powierzono stanowisko kierow-
nicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniżek go-
dzin i doradcom metodycznym wynagrodzenie przewi-
dziane w pkt 1 niniejszego rozdziału przysługuje wy-
łącznie w takim stosunkup w jakim realizowany przez
nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do peł-
nego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.

§ 8

Rraci moc uchwała nr V/36/2007 Rady Miejskiej w Gło-
gowie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regu-
laminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyj-
negop motywacyjnegop za warunki pracyp nagrody ze spe-
cjalnego funduszu nagród oraz wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla na-
uczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych pro-
wadzonych przez Gminę Miejską Głogów.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Głogowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiegop z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2008 r.

PRZPWODNICZICZ
RADZ MIPASKIPA

RADOSŁAW POBOL
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
NR XXI/129/08

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie oPrea enia zasaX i 2rwbs przeprowaXzania Ponss 2apji
z mieszPańpami Gminw Leana

Na podstawie art. 5a i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142p poz. 1591
ze zm.) Rada Miejska w Reśnej uchwalap co następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a) Gminie Reśna – należy przez to rozumieć miasto

Reśna oraz sołectwa Gminy Reśna;
b) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza

Reśnej;
c) radzie – należ przez to rozumieć Radę Miejską w

Reśnej;
d) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsulta-

cje z mieszkańcami gminy Reśna.

§ 2

1. Określa się zasady oraz tryb prowadzenia konsultacji
w sposób inny niż w drodze referendum lokalnego.

2. Zasady przeprowadzania konsultacji w formie refe-
rendum określają przepisy odrębne.

3. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach
przewidzianych w przepisach powszechnie obowią-
zujących oraz w sprawach uznanych za ważne dla
Gminy.

§ 3

1. Konsultacje oznaczają rejestracje opiniip uwag i
propozycji mieszkańców Gminy Reśna co do sposo-
bu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:
a) mieszkańcy obszaru miasta Reśnap jeżeli sprawa

dotyczy jedynie mieszkańców miasta Reśna;
b) mieszkańcy części obszaru miasta Reśnap jeżeli

sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części
miasta;

c) wszyscy mieszkańcy Gminy Reśnap jeżeli sprawa
dotyczy mieszkańców całej gminy;

d) mieszkańcy sołectwap jeżeli sprawa dotyczy je-
dynie mieszkańców sołectwa.

§ 4

1. Burmistrz w drodze zarządzenia uruchamia proces
konsultacji na zasadach określonych w niniejszej
uchwale.

2. Konsultacje zarządza burmistrz:
a) na podstawie odpowiedniej uchwały rady;
b) na wniosek mieszkańców;
c) z własnej inicjatywy.

3. Zarządzenie burmistrzap o którym mowa w ust. 2p
określa:
a) cel konsultacji;
b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
c) zasięg terytorialny konsultacji
d) formę przeprowadzenia konsultacji.

§ 5

1. Grupa mieszkańców może wystąpić do burmistrza z
wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji.

2. Wniosekp o którym mowa w ust. 1p powinien za-
wierać propozycje:
a) przedmiotu konsultacji;
b) czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
c) zasięgu terytorialnego konsultacji;
d) uzasadnienie.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji musi uzy-
skać poparcie co najmniej 100 mieszkańców posia-
dających czynne prawo wyborcze.

4. Rista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsul-
tacji powinna zawierać:
a) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia;
b) adres zamieszkania (miejscowośćp ulicap nr do-

mup nr mieszkania);
c) numer ewidencyjny PPSPR;
d) podpis.

5. Grupę mieszkańców reprezentująp o której mowa w
ust.1p reprezentują pierwsze 3 osoby podpisane na li-
ście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji jest rozpa-
trywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.

§ 6

1. Burmistrz jest zobowiązany do informowania
mieszkańców gminy o celu i sposobie przeprowa-
dzania konsultacji.

2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega
ogłoszeniu z co najmniej 7-dniowym wyprzedze-
niem:
a) na tablicach informacyjnych i stronie interneto-

wej Urzędu Miejskiego w Reśnej;
b) w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze so-

łectwp które objęte są konsultacjami.

§ 7

1. Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) zebrania wiejskiegop jeżeli dotyczą one miesz-

kańców sołectw gminy Reśna;
b) zebrania miejskiegop jeżeli dotyczą mieszkańców

miasta Reśna.
2. Konsultacje na zebraniach wiejskich przeprowadza

się w obecności mieszkańców przy zapewnieniu
kworum określonym w statutach sołectw gminy.

3. W przypadku braku kworum określonego w ust. 2
następne zebranie mieszkańców odbywa się w tym
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samym terminiep po upływie 30 minutp bez względu na
liczbę obecnych na zebraniu.
4. Konsultacje na zebraniach miejskich przeprowadza

się w obecności mieszkańców przy zapewnieniu
kworum co najmniej 10% uprawnionych do głoso-
wania. Przy braku kworum stosuje się ust.3.

§ 8

1. Zebranie mieszkańców otwiera i prowadzi prze-
wodniczący zebraniap którym jest przedstawiciel
organu zarządzającego konsultacje.

2. Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców o
przedmiocie konsultacji i możliwych rozwiązaniach.

3. Po przeprowadzeniu konsultacji mieszkańcy wyra-
żają swoje stanowisko w głosowaniu jawnym.

4. Przedmiot konsultacji uznany zostaje za przyjętyp
jeżeli mieszkańcy obecni na zebraniu opowiedzieli
się za przyjęciem zwykła większością głosów.

§ 9

1. Z zebrania mieszkańców sporządza protokółp który
powinien zawierać:
a) datę zebrania;
b) listę obecności;
c) stwierdzenie ważności zebrania (kworum);
d) przebieg zebrania i dyskusji;
e) wyniki przeprowadzonego głosowania w konsul-

towanej sprawiep w tym: ogólna liczbę miesz-
kańcówp liczbę osób uprawnionych do głosowa-

niap liczbę osób popierającychp przeciwnych i
wstrzymujących się;

f) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

§ 10

1. Wyniki konsultacji burmistrz przedstawia mieszkań-
com:
a) na tablicach informacyjnych i stronie interneto-

wej Urzędu Miejskiego w Reśnej;
b) w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze so-

łectwp które objęte są konsultacjami.
2. Wyniki konsultacji burmistrz przedstawia radzie na

najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji.
3. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów

Gminy Reśna podejmujących rozstrzygniecie w
sprawie objętej konsultacjami.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reśnej.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opu-
blikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Reśnejp oraz na tere-
nie sołectw.

PRZPWODNICZICZ RADZ

WALTER STRASZAK

1408

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
NR XXIV/87/08

z dnia 22 stycznia 2008 r.

zmieniająpa sprwaip w sprawie naXania Reis amins S2rażw MiejsPiej
w Lsbinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142p poz. 1591p z 2002 r. Nr 23p poz. 220p Nr 62p poz. 558p Nr 113p
poz. 984p Nr 153p poz. 1271p Nr 214p poz. 1806p z 2003 r. Nr 80p poz.
717p Nr 162p poz. 1568p z 2004 r. Nr 102p poz. 1055p Nr 116p poz. 1203p
z 2005 r. Nr 172p poz. 1441p Nr 175p poz. 1457p z 2006 r. Nr 17p
poz. 128 i Nr 181p poz. 1337p z 2007 r. Nr 48p poz. 327p Nr 138p poz.
974p Nr 173p poz. 1218) oraz art. 6 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123p poz. 779; z 2002 r.
Nr 113p poz. 984p z 2003 r. Nr 130p poz. 1190) uchwala sięp co następuje:

§ 1

W Regulaminie Straży Miejskiej w Rubiniep będącym
załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Rubinie
nr VII/53/03 z dnia 18 marca 2003r. zmienionym
uchwałą Rady Miejskiej w Rubinie nr RVI/273/05
z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmienionym uchwałą Rady
Miejskiej w Rubinie nr RXXXI/360/06 z dnia 27 kwiet-
nia 2006 r. wprowadza następujące zmiany:
1) W § 2 dotychczasową treść zastępuje się w całości

nową o brzmieniu:
„Straż Miejska w Rubinie jest samorządową forma-
cją utworzoną do ochrony porządku publicznego na
terenie miasta Rubina i działa w strukturze Urzędu

Miejskiego w Rubinie jako wydział tego urzędu o
nazwie Komenda Straży Miejskiejp która zatrudnia
strażników straży miejskiej na podstawie ustawy o
strażach gminnych oraz pracowników cywilnych”.

§ 2

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

PRZPWODNICZICZ
RADZ MIPASKIPA

MAREK BUBNOWSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
NR XXIX/127/2008

z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie zasaX wwnajmowania  oPa i wproXząpwpr
w sPiaX mieszPanioweio zasobs Gminw Śpinawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142p
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 i 21 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorówp mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 Nr 31p poz. 266
z późn. zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwalap co następuje:

R o z d z i a ł   I

Pos2anowienia oió ne

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ss2awie – należy rozumieć ustawę z dnia

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorówp
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31p poz. 266
z późn. zm).

2. mieszPaniowwm zasobie iminw – należy przez to
rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo
innych osób prawnych lub spółek handlowych
utworzonych z udziałem gminyp z wyjątkiem towa-
rzystw budownictwa społecznegop a także lokale
pozostające w samoistnym posiadaniu tych pod-
miotów.

3. wwnajmsjąpwm – należy przez to rozumieć gminę
lub jednostkę organizacyjną zarządzającą lokalami
tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy Ścinawa.

4. XoproXzie – należy przez to rozumieć dochódp o
którym mowa w przepisach o dodatkach mieszka-
niowychp ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
(Dz. U. Nr 71p poz.734 z późn. zm.)

5. zamianie – rozumie się rozwiązanie dotychczas
obowiązujących umów najmup podpisanie protoko-
łów zdawczo-odbiorczychp zawarcie nowych umów
najmu na wskazane we wniosku o zamianę lokale i
przejęcie ich protokołem zdawczo-odbiorczym.

6.  oPa s zamiennwm – należy przez to rozumieć lokal
znajdujący się w tej samej miejscowościp w której
położony jest lokal dotychczasowyp wyposażony w
co najmniej takie urządzenia techniczne w jakie był
wyposażony lokal używany dotychczasp a po-
wierzchnia łączna pokoi przypadająca na jednego
członka gospodarstwa domowego wynosi 10 m2p
a gospodarstwa jednoosobowego 20 m2.

§ 2

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lo-
kali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy i ustala kryteria wyboru osóbp z którymi umowy
najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

§ 3

Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje lokale stanowią-
ce własność Gminy.

§ 4

Gmina wynajmuje lokalep w tym:
1. lokale socjalnep
2. lokale zamiennep
3. lokale przeznaczone do remontu we własnym za-

kresie na koszt przyszłego najemcy lub powstałe w
wyniku adaptacjip

4. lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2p

§ 5

Rokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą
być przedmiotem najmup zamianyp sprzedaży na rzecz
osób fizycznych.

§ 6

1. Gmina gospodarując swoim zasobem mieszkanio-
wym wynajmuje lokale:
a) Mieszkańcom nie mającym zaspokojonych po-

trzeb mieszkaniowychp stale zamieszkującym na
terenie Gminy Ścinawa.

b) Osobom opuszczającym domy dzieckap rodziny
zastępcze i inne placówki wychowawczep które-
zamieszkiwały w Ścinawie przed umieszczeniem
w danej placówce i nie mają możliwości powro-
tu do poprzedniego miejsca zamieszkania.

§ 7

Rokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Ścina-
wap z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczo-
nych do wynajmowania na czas stosunku pracyp mogą
być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

R o z d z i a ł   II

PrzesianPi najms  oPa i mieszPa nwpr i  oPa i sopja nwpr
oraz zas2osowanie obniżeP pzwnszs

§ 8

Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osobap któ-
rej miesięczne dochody brutto w gospodarstwie do-
mowymp za okres trzech miesięcy poprzedzających
datę złożenia wnioskup nie przekroczyły 120% najniż-
szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych
lub 100% w gospodarstwach wieloosobowych.

§ 9

Najemcą lokalu socjalnego może zostać osobap której
miesięczne dochody brutto w gospodarstwie domo-
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wym za okres ostatnich trzech miesięcy nie przekra-
czają 90% najniższej emerytury w gospodarstwie jed-
noosobowym 70% w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 10

1. Wysokość dochodu uzasadniającą zastosowanie
obniżek czynszu określa się w następujący sposób:
Dla lokali oddanych w najem na czas nieoznaczony:
1) dla osób samotnychp których dochód miesięczny

nie przekracza 120 % najniższej emerytury – 2%.
2) dla rodzinp których dochód miesięczny w przeli-

czeniu na na jedną osobę nie przekracza 100 %
najniższej emerytury – 1%.

2. Dla lokali socjalnych oddanych w najem:
1) dla osoby samotnejp której dochód miesięczny

nie przekracza 90% najniŜszej emerytury – 2%;
2) dla rodzinp w których dochód miesięczny w

przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 70 %
najniższej emerytury – 1%.

R o z d z i a ł   III

WarsnPi zamieszPiwania Pwa iwiPsjąpe wniosPoXawpp
Xo ipr popraww

§ 11

1. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnio-
skodawcę do ich poprawy rozumie się:
1) zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadają-

cych się na stały pobyt ludzi lub w lokalach
gdzie na jedną osobę uprawnioną przypada mniej
niż 5 m2 powierzchni mieszkalnejp

2) zamieszkiwaniu w lokalup w którym brak jest in-
stalacji sanitarnejp wodnej albo elektrycznejp

3) stan techniczny lokalu uniemożliwiający normal-
ne korzystanie z lokalu.

R o z d z i a ł   IV

Pierwszeńs2wo zawierania smów najms  oPa i
mieszPa nwpr i sopja nwpr

§ 12

1. Ustala się następujące kryteria wyboru osóbp któ-
rym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy
najmu lokalu mieszkalnego:
1) opuszczenie przez osobę domu dzieckap rodziny

zastępczejp i innej placówki wychowawczej w
związku z uzyskaniem pełnoletnościp a które
zamieszkiwały w Ścinawie przed umieszczeniem
w placówce i nie mają moŜliwości powrotu do
poprzedniego miejsca zamieszkaniap

2) pozbawienie lokalu w wyniku klęski żywiołowej
katastrofy lub pożarup

3) niepełnosprawność ruchowa z zastrzeżeniem
pkt. 2p

4) bezdomnośćp
5) opuszczenie zakładu karnego lub innej tego typu

placówkip bez możliwości powrotu do poprzed-
niego miejsca zamieszkaniap

6) umieszczenie na wykazach przydziału mieszkań
w latach poprzednich.

2. Pierwszeństwop o którym mowa w ust. 1 pkt. 3p
przysługuje pod warunkiem przekazania dotychczas
zajmowanego lokalu do dyspozycji gminy w zamian
za lokal lepiej dostosowany do potrzeb osoby nie-

pełnosprawnej ze względu na jego położenie (w bu-
dynkup w terenie) lub wyposażenie.

§ 13

1. Ustala się następujące kryteria wyboru osóbp któ-
rym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego:
1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie

orzeczenia sądowegop
2) utraciły tytuł prawny do zajmowania lokalu

mieszkalnegop
3) opuściły dom dziecka lub inną placówkę opie-

kuńczo-wychowawcząp a brak jest możliwości
przyznania lokalu mieszkalnegop

4) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowejp
pożaru lub katastrofy budowlanej a brak jest
możliwości przyznania lokalu mieszkalnego.

2.Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas
oznaczonyp tj. 2 latp z możliwością przedłużenia na
kolejne lata.

3. Osobyp z którymi zawarto umowy najmu o wynaję-
cie lokalu socjalnego na czas oznaczonyp mogą
ubiegać się o zawarcie kolejnej umowy najmu po
upływie terminu na jaki została zawartap jeżeli speł-
nione są kryteria dochodowe określone w § 9.

4. Przedłużenia umowy najmu dokonuje Burmistrzp po
zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

R o z d z i a ł   V

WarsnPi XoPonwwania zamianw  oPa i wproXząpwpr
w sPiaX mieszPanioweio zasobs iminw, zamianw
pomipXzw najempami oraz wwrażania zioXw na
              sXos2ppnianie  oPa i osobom 2rzepim

§ 14

1. Gmina Ścinawa zobowiązana jest do zawierania
umów najmu lokali zamiennych w następujących
przypadkach:
1) przeznaczania budynku do modernizacjip
2) uznania dotychczasowego lokalu za lokal nie-

mieszkalny
3) zmiany funkcji lokalu lub budynku.

2. W przypadku wykwaterowania z lokali uznanych za
niemieszkalnep Burmistrz sporządza wykaz osób
określający kolejność zawierania umów najmu lo-
kalu zamiennego w oparciu o opinię odpowiednich
służb technicznych.

3. W przypadku katastrofy budowlanejp klęski żywio-
łowej zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego
następuje poza kolejnością.

§ 15

1. Najemcy lokali mogą dokonywać za zgodą właści-
cielap zamian zajmowanych przez siebie lokalip na
lokale spółdzielczep lokale w domach jednorodzin-
nychp a także lokale stanowiące odrębne nieru-
chomościp pod warunkiem uregulowania opłat z
tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

2. Pełnoletnie osoby uprawnione do zajmowania lo-
kalip które podlegają zamianiep zobowiązane są do
składania oświadczeń woli w tym zakresie przed
zawarciem umowy.

3. Burmistrz może wyrazić zgodę na zamianę lokalu
mieszkalnegop jeżeli w Urzędzie Miasta i Gminy
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znajdują się oferty osóbp które deklarują spłatę
zadłużenia lokalu objętego eksmisją lub z równo-
czesnym jego remontemp a osoby te zajmują lo-
kale o standardzie lokalu socjalnego.

4. Zamiana nie może być dokonana na lokale wolne
pozostające w dyspozycji Gminy z zastrzeżeniem
ust.3.

5. Koszty związane z remontem lokali stanowiących
przedmiot zamiany obciągają przyszłych najem-
ców.

6. Odmowa udzielenia zgody na zamianę lokalu mo-
że nastąpić w przypadku gdyby zamiana spowo-
dowałaby naruszenie obowiązujących przepisów
lub istotne pogorszenie warunków mieszkanio-
wych osób zajmujących część lokalu nieobjętego
zamianą ( lokale niesamodzielne).

7. Gmina może dokonać zamiany lokali w budynkach
na lokal wolny najemcomp którzy zajmują lokale
mieszkalne niedostosowane do potrzeb wynikają-
cych z warunków zdrowotnychp potwierdzonych
odpowiednim orzeczeniem lekarskim. Osoby te
mogą wnioskować o zawarcie umowy najmu na
inny lokalp w którym utrudnienie nie będzie wy-
stępować.

8. Gmina proponuje zamianę lokalu na inny lokal w
przypadkup gdy:
1) najemca nie przestrzega warunków umowyp
2) w wyniku zamiany Gmina uzyska co najmniej

jeden pokój lub samodzielny lokal.
9. Na wniosek najemcy Gmina może dokonać za-

miany na inny lokal o mniejszej powierzchni użyt-
kowej w przypadku gdy;
1) dotychczasowy zajmowany lokal nie kwalifi-

kuje jego najemcy do otrzymania dodatku
mieszkaniowego ze względu na ponadnorma-
tywną powierzchnię użytkową.

2) najemca ubiega się o lokal o niższym standar-
dzie.

10. Nie zezwala się na dokonanie zamianyp gdy w jej
wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2

powierzchni mieszkalnej.
Rokale socjalne i lokale przeznaczone na wynajem
na czas trwania stosunku pracy nie podlegają za-
mianie i sprzedaży.

§ 16

1. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może
wyrazić zgodę na podnajem całego lokalu przez
najemcę. Nie dotyczy to lokalu socjalnego.

2. Zgoda na podnajem następuje na wniosek najemcy.
Burmistrz może wydać zgodę w przypadku gdy na-
jemca czasowo opuszcza lokal z powodu:
1) podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania;
2) podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;
3) leczenia;
4) przebywania w zakładzie karnym.

3. Podnajem lokalu następuje na czas oznaczony i
może nastąpić na rzecz osobyp którą wskaże na-
jemca.

4. Zgody na podnajem lokalu nie udziela sięp jeżeli;
1) budynek w którym zamieszkuje najemca został

przeznaczony do rozbiórki;
2) najemca posiada zaległości w opłatach za uży-

wanie lokalu;

3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie
mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie
stosunku najmu;

4) zawarcie umowy podnajmu lokalu spowoduje
przegęszczenie poniżej 5 m2 powierzchni miesz-
kalnej na osobę;

5) istnieje przypuszczeniep że podnajemcy nie bę-
dzie stać na uiszczanie bieżących opłat związa-
nych z użytkowaniem lokalu.

R o z d z i a ł   VI
ZasaXw rozpa2rwwania i zaia2wiania wniosPów o najem
 oPa i zawieranw na pzas nieoznapzonw i najem  oPa i
                                 sopja nwpr

§ 17

1. Wynajęcie lokalu każdorazowo poprzedzone jest
złożeniem wniosku mieszkaniowegop wypełnione-
go i potwierdzonego przez wyszczególnione w
nim jednostki wraz z oświadczeniem o zgodzie na
gromadzeniep przetwarzanie i publikowanie da-
nych osobowychp zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133p poz. 883 z późn. zm).

2. Wnioski o najem lokali składa się w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Ścinawa do 31 grudnia każdego roku.

3. W celu zapewnienia kontroli społecznej w przed-
miocie zawierania umów najmu na czas nieozna-
czony i na najem lokali socjalnych Burmistrz po-
wołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową stano-
wiącą organ doradczy i opiniodawczy.

4. Do zadań Komisji należy weryfikowanie i opinio-
wanie osób do zawarcia umowy najmu. Na pod-
stawie złożonych wniosków Społeczna Komisja
Mieszkaniowa może przeprowadzić wizje u wnio-
skodawców.

5. Komisja Mieszkaniowa nie rozpatruje wniosków
osóbp które:
1) zbyły lub przekazały swój lokal albo budynek

mieszkalny;
2) dokonały dobrowolnej zamiany warunków

mieszkaniowych na gorszep wynajmując lokal o
stanie technicznym lub powierzchni użytkowejp
uprawniający do starania się o pomoc gminy;

3) są właścicielami lub współwłaścicielami lokalu
lub budynku mieszkalnego.

6.Wnioski złożone na więcej niż jeden rodzaj lokalu
lub nie określające rodzajup nie podlegają rozpa-
trywaniu.

7. Przed przystąpieniem do opracowania rocznych
list lokali mieszkalnychp socjalnych i do remontu
prowadzona jest weryfikacja osób ubiegających
się do umieszczenia na ww. listach poprzez aktu-
alizację informacji w formie ankiety. Aktualizowa-
ne są informacje dotyczące:
1) dochodów członków gospodarstwa domowe-

gop
2) zmian w sytuacji rodzinnej dotyczącej człon-

ków gospodarstwa domowego (urodzenie
dziecka zawarcie małżeństwap rozwódp zgon
itp.)

3) zmiany adresu zamieszkania.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłoczne-

go zawiadamiania o istotnych zmianach mających
wpływ na realizację jego wniosku.
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9. Projekt listy na najem lokali mieszkalnych sporzą-
dzany jest na podstawie złożonychp zweryfikowa-
nych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
wniosków mieszkaniowych.

10. Burmistrz do 31 stycznia zatwierdza projekt listy
osób na dany rok kalendarzowyp z którymi może
być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego
lub socjalnego. Projekt listy podaje się do publicz-
nej wiadomości na okres 14 dni poprzez jej wy-
wieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ści-
nawa.

11. Zastrzeżenia do projektu listy wnioskodawcy po-
winni składać na piśmie w terminie 14 dni od daty
wywieszenia do publicznej wiadomości .

12. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń wnioskodawców Bur-
mistrz tworzy ostateczną listę osób zakwalifikowa-
nych do umieszczenia na liście oczekujących na lo-
kale na dany rok. Rista zostaje podana do publicz-
nej wiadomości nie później niż do 31 marca.

13. Wskazanie lokalu następuje wg kolejności osób
umieszczonych na liściep przy uwzględnieniu ro-
dzaju lokalu odpowiedniego do struktury rodziny
wnioskodawcy.

14. Realizację listy uzależnia się od możliwości miesz-
kaniowych gminy.

15.Realizacja list polega na złożeniu wnioskodawcy
kolejno dwóch propozycji lokali mieszkalnych.

16. W przypadku nieprzyjęcia przez osoby umieszczo-
ne na liście żadnej z dwóch różnych ofert lokali
mieszkalnychp Burmistrz może skreślić te osoby z
listy. Wykreśleniu z listy podlegają także osobyp
które we własnym zakresie zaspokoiły swoje po-
trzeby mieszkaniowe.

17. Aako zasadę przyjmuje sięp że realizacja listy na-
stępuje według kolejności umieszczenia z
uwzględnieniem rokup w którym osoba złożyła
wniosek.

R o z d z i a ł   VII

ZasaXw pos2ppowania przw  oPa apr powwżej 80 m2

§ 18

1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego o powierzchni użyt-
kowej przekraczającej 80 m2 może nastąpić po
przeprowadzonym publicznym przetargup którego
celem jest ustalenie najwyższej stawki czynszu.

2. Wywoławcza stawka czynszu nie może być niższa
niż stawka obliczona dla tego mieszkania zgodnie z
obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej.

3. Wysokość stawki czynszu najmu ustalonego w
drodze przetargu będzie zmieniana proporcjonalnie
do wzrostu stawek czynszu w gminie.

4. Zasady i regulamin przeprowadzania nieograniczo-
nego przetargu pisemnego określa Burmistrz Ści-
nawy.

R o z d z i a ł   VIII

ZasaXw wwnajms  oPa i na pzas 2rwania s2ossnPs prapw

§ 19

1. Gmina może wynajmować lokale na czas trwania
stosunku pracy. Wydzielenia lokali przeznaczonych
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
dokonuje Rada Miejska.

2. Rokale o których mowa w pkt. 1p wynajmowane
będą mieszkańcom Gminy Ścinawap których praca
jest szczególnie istotna dla wypełniania zadań wła-
snych i zleconych gminy.

3. W wyjątkowych przypadkachp podyktowanych
charakterem wykonywanej pracy lub kwalifika-
cjami zawodowymip gmina może wynająć lokale
również osobom niebędącymi mieszkańcami Gmi-
ny Ścinawa.

4. Rozstrzygnięcia w sprawie uznania osoby za nie-
zbędną podejmuje Burmistrz Ścinawy na podstawie
wniosku złożonego przez podmiot zatrudniający da-
ną osobęp po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodar-
kip Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miej-
skiej w Ścinawie.

5. O wynajęciu lokalu na czas trwania stosunku pracy
decyduje Burmistrz Ścinawy.

6. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez
osobęp której lokal został oddany w najem na czas
trwania stosunku pracy zawarta umowa wygasa.

7. Osobap której ma zostać wynajęty lokal na czas
trwania stosunku pracyp kierowana jest do podmiotu
zarządzającego mieniem komunalnym Gminy celem
zawarcia z nią umowy najmu i zasiedlenia lokalu.

8. Do umów najmu zawieranych z osobami uznanymi
za niezbędne dla Gminy Ścinawa nie stosuje się
kryteriów dochodowych oraz kryteriów realizacji
wniosków wg listy oczekujących na mieszkanie.

R o z d z i a ł   IX

ZasaXw zawierania smów najms  oPa i przeznapzonwpr
Xo remon2s we wiasnwm zaPresie i na Posz2 przwszieio
                                 najempw

§ 20

1. Gmina przeznacza lokale do remontu we własnym
zakresie na koszt przyszłego najemcy. Mieszkanio-
wy zasób gminy można zwiększyć poprzez doko-
nywanie przez osoby fizyczne na koszt własny ad-
aptacji strychów i innych pomieszczeń niewcho-
dzących w skład istniejącego już zasobu mieszka-
niowegop użytkowanych w obiektach stanowiących
własność Gminy Ścinawap w celu wybudowania
lub powiększenia mieszkania.

2. Adaptacjap o której mowa w ust. 1p polega na nad-
budowiep przebudowiep rozbudowie odbudowie
pomieszczeń niemieszkalnych w obiektach budow-
lanych lub remoncie lokali mieszkalnych.

3.Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymie-
nionych w ust. 2 robót budowlanych typuje zarząd-
ca zasobu mieszkaniowego gminy lub zaintereso-
wana adaptacją osoba.

4. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wykaz
lokali przeznaczonych do remontu określając struk-
turę lokalup zakres prac remontowychp szacunkowy
koszt remontup termin oglądania lokalu.

5. Wyłącznie osoby ujęte na liście osób ubiegających
się o najem lokalu mieszkalnego mogą być upraw-
nione do zawarcia umowy o udostępnienie po-
mieszczenia niemieszkalnego. Na podstawie uzy-
skanego skierowania oraz wymaganych projektów
technicznych osoba wymieniona w ust. 5 zawiera z
podmiotem zarządzającym mieniem komunalnym
Gminy umowę o udostępnienie obiektu budowlane-
go i lokalu z przeznaczeniem na adaptację.
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6. W zawartej umowie powinny być określone w
szczególności warunki udostępnienia obiektu bu-
dowlanego lub lokalu do adaptacjip a także wzajem-
ne obowiązki inwestora i wynajmującego oraz sto-
sowne rozliczenia z tym związane.

7. Po zakończeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym
odbiorze lokalup inwestorp z którym zawarto umowę
na udostępnienie obiektu budowlanego lub lokalup
otrzymuje skierowanie na zawarcie umowy najmu
lokalu mieszkalnego.

R o z d z i a ł   X

Inne przwpaXPi zawarpia smoww najms

§ 21

1 Poza przypadkami określonymi w art. 691 Kodeksu
cywilnego oraz wcześniejszymi postanowieniami
niniejszej uchwałyp Gmina może zawierać umowy
najmu również w następujących przypadkach:
1) z osobamip które pozostały w lokalu po śmierci

najemcy nie wstępując w stosunek najmu oraz z
osobami:

2) które pozostały w lokalu opuszczonym przez
najemcęp jeżeli spełniają następujące warunki:
– stale zamieszkiwali z dotychczasowym na-

jemcąp
– nie posiadają tytułu prawnego do innego lo-

kalu służącego zaspokojeniu potrzeb miesz-
kaniowychp

– regularnie opłacają w imieniu dotychczaso-
wego najemcy należności czynszowe wobec
wynajmującego i nie posiadają żadnych za-
dłużeń z tego tytułup

– utrzymują lokal w należytym stanie technicz-
nym.

2. Do umów zawieranych z osobami wymienionymi w
ust. 1 nie stosuje się kryteriów dochodowych ani
kryteriów realizacji wniosków według listy osób
ubiegających się o najem.

3. Osobyp z którymi nie zostaną zawarte umowy naj-
mu lokalu pozostałego po zgonie najemcy lub
opuszczeniu lokalu przez najemcęp zostaną wezwa-
ne do opróżnienia i wydania lokalu. W przypadku
niezastosowania się do wezwania sprawa o wyda-
nie lokalu zostanie skierowana na drogę postępo-
wania sądowego.

4. Umowa najmu może być zawarta z osobami miesz-
kającymi w lokalach przekazanych Gminie przez za-
kłady pracy na podstawie odrębnych przepisów.

§ 22

1. Burmistrz Ścinawyp za zgodnym porozumieniem
stronp może zmienić dotychczasową umowę najmu
na umowę najmu lokalu socjalnego w przypadku
gdy:
1) podczas trwania umowy najemca znajdzie się w

niedostatku zgodnie z zapisem § 9p
2) istnieje konieczność wykonania wobec najemcy

wyroku eksmisyjnego ze wskazaniem lokalu so-
cjalnegop a standard lokalu zajmowanego przez
najemcę odpowiada standardowi lokalu socjal-
nego.

R o z d z i a ł   XI

Pos2anowienia Pońpowe

§ 23

Burmistrz zobowiązany jest do zawarcia umów najmu
z osobamip które uzyskały zapewnienie otrzymania
lokalu poprzez ujęcie na listach przydziałup pod rządami
poprzednio obowiązujących przepisów.

§ 24

Rracą moc:
Uchwała nr XXXVIII/251/2001 Rady Miejskiej z dnia
29 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Ścinawa.
Uchwała nr XRV/295/2002 Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.
Uchwała nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Ścinawie z
dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Społecz-
nej Komisji Mieszkaniowej.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia opublikowa-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.

PRZPWODNICZICZ RADZ

JAN TOMASZ KOTAPKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
NR XIV/138/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie za2wierXzenia 2arww za zbiorowe zaopa2rzenie w woXp
i zbiorowe oXprowaXzenie apiePów

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. u Nr 142p poz. 1591 z 2001 r z
późn. zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.
Nr 72p poz. 747 z póżn. zmianami) – Rada Miejska w Rrzebnicy uchwalap co
następuje:

§ 1

Na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Usługi Komunalne WodNik sp. z o.o. zatwierdza się
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków o poniższych wartościach:
1. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

Rp.
Raryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto

Aednostka
miary

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3

dostarczonej wody
1p95 zł/m3

2. Na cele przemysłowe cena za 1 m3

dostarczonej wody
3p00 zł/m3

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

Rp.
Raryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto

Aednostka
miary

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej
wody

2p70 zł/m3

2. Przemysłowi odbiorcy usług oraz
ścieki dowożone wozami
asenizacyjnymi*

cena za 1 m3 dostarczonej
wody

4p20 zł/m3

* ścieki dowożone beczkowozami rozliczane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U z 2006 r. Nr 136p poz. 964).

3. Cena za jednostkę miary powierzchni zanieczysz-
czonej o trwałej nawierzchnip z której odprowadza-
ne są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją desz-
czową – w wysokości 2p70 zł/m2 powierzchni.

4. Stawkę opłaty dodatkowej za przekroczenie warun-
ków wprowadzenia ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych
a/ przekroczenie do 25% – 25% ceny podstawo-

wej*
b/ przekroczenie powyżej 25% – 50 % – 50 %

ceny podstawowej*
c/ przekroczenie powyżej 50% – 100% ceny pod-

stawowej*p
* stawka podstawowa – stawka za ścieki prze-

mysłowe obowiązująca w okresie rozliczenio-
wymp

5. Stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodo-
ciągowo-kanalizacyjnychp będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa
a/ wpięcie do sieci wodociągowej z rur PP i PCV

– przez opaskę przyłączeniową lub nawiertkę
Ø50 mm – Ø160 mm – 100p00 zł.
Ø200 mm – Ø280 mm – 150p00 zł.

– przez trójnik
Ø50 mm – Ø160 mm – 250p00 zł.
Ø200 mm – Ø280 mm – 350p00 zł.

b/ wpięcie do sieci wodociągowej z rur stalowych i
żeliwnychp
– przez opaskę przyłączeniową lub nawiertkę
Ø 80 mm – Ø125 mm – 180p00 zł
Ø150 mm – Ø200 mm – 240p00 zł.
– przez trójnik
Ø 80 mm – Ø125 mm – 400p00 zł
Ø150 mm – Ø200 mm – 600p00 zł.

c/ wpięcie do sieci kanalizacyjnej
– bez względu na średnicę – 100p00 zł

Do cen określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 oraz w
pkt 3–5 dolicza się podatek od towarów i usługp zgod-
nie z § 2 pkt 9 i 10 rozporządzenia. Stawka podatkup
zgodnie z obowiązującymi przepisamip wynosi 7%.

§ 2

Raryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw
wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od 1
marca 2008 roku do 28 lutego 2009 roku.
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§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 marca
2008 roku.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
3/69/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 3 we fragmencie: „po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

PRZPWODNICZICZ
RADZ MIPASKIPA

JAN DAROWSKI

___________________________
* stawka podstawowa – stawka za ścieki przemysłowe obowiązująca w okresie rozliczeniowym.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIIBICACH
NR XIX/109/08

z dnia 19 lutego 2008 r.

w sprawie pomopw zXrowo2nej X a naspzwpie i szPói i przeXszPo i
prowaXzonwpr przez Gminp Zipbipe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późn. zmianami)p art. 72 ust. 1 i art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. 2006 roku Nr 97 poz.674
z późn. zmianami) – Rada Miejska w Ziębicach uchwala p co następuje:

§ 1

1. Gmina Ziębicep w ramach corocznego budżetup
zapewni środki finansowe na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnejp w
wysokości ustalanej jako iloczyn liczby nauczycieli
w przeliczeniu na pełne etaty oraz emerytów i ren-
cistówp byłych nauczycieli szkól i przeszkoli przez
4% kwoty bazowej wynagrodzenia nauczycielip o
której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Kwotę przeznaczoną w każdym roku na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli ustala w zarządzeniu dy-
rektor Ośrodka Opieki i Oświaty.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
16/70/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. do WSA we
Wrocławiu na § 1 ust. 2)

§ 2

1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie zasił-
ku pieniężnego.

2. Wysokość jednorazowo udzielonej pomocy nie mo-
że przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia
ustalonego w trybie określonym w ustawie o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracep obowiązującego
w dacie przyznania świadczenia.

3. Pomoc zdrowotna dla danej osoby udzielana jest
raz w roku .

4. W szczególnie uzasadnionym przypadku zasiłek
może być przyznany dwa razy w roku.

§ 3

1. Fundusz przeznaczony jest dla nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i przedszkolach na terenie gmi-
ny Ziębice co najmniej na połowie wymiaru godzin
oraz w warunkachp o których mowa w art. 22 ust. 3
Karty Nauczyciela i dla nauczycieli – emerytów i
rencistów.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
16/70/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. do WSA we
Wrocławiu na § 3 ust. 1)
2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

1) przewlekłą ciężką chorobą nauczycielap
2) długotrwałym leczeniem szpitalnymp z koniecz-

nością dalszego leczenia w domup
3) koniecznością przeprowadzenia badań specjali-

stycznych poza miejscem zamieszkaniap
4) długotrwałym leczeniem specjalistycznymp
5) ze względu na konieczność przeprowadzenia

kosztownych zabiegów leczniczychp
6) koniecznością zakupu niezbędnych środków

pomocniczychp jak aparaty słuchowep sprzęt re-
habilitacyjnyp protezy itp.

§ 4

1. Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie przez
nauczyciela wniosku nadruku p który stanowi za-
łącznik do uchwały. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o dochodach za ostatni rok z

Urzędu Skarbowego (roczny PIR) lub ostatni od-
cinek emerytury lub rentyp w przypadku nauczy-
ciela emeryta lub rencisty składającego wniosek
oraz współmałżonkap zaświadczenie o docho-
dach z gospodarstwa rolnegop prowadzonej
działalności gospodarczej itp.

2) wypis ze szpitala w przypadku leczenia szpital-
negop

3) uzasadnienie wniosku potwierdzone przez leka-
rza na formularzu wniosku bądź jako załączone
zaświadczenie (ważne 6 miesięcy od daty wy-
stawienia).

4) rachunkip faktury imienne potwierdzające ponie-
sienie wydatków na leczeniep zakup sprzętu p le-
ków itp.
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2. Wniosek nie będzie rozpatrywanyp gdy:
1) jako zaświadczenie lekarskie będzie załączony

wypis z leczenia sanatoryjnegop
2) jeżeli wniosek nie będzie kompletny.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z wnio-
skiem o udzielenie zapomogi zdrowotnej może wy-
stąpić Dyrektor placówki lub organizacja związko-
wap w której jest lub był zatrudniony nauczyciel po-
trzebujący pomocy

§ 5

1. Środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ad-
ministrują Dyrektorzy szkół i przedszkoli.

§ 6

1. Decyzję w sprawie wysokości pomocy zdrowotnej
podejmuje Dyrektor placówki  biorąc pod uwagę
sytuację materialną i zdrowotną wnioskodawcy
oraz udokumentowane wydatki. Aednorazowa po-
moc nie może przekroczyć 90% poniesionych kosz-
tówp z uwzględnieniem limitu określonego w § 2
ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga
uzasadnienia przez organ administrujący fundu-
szem. Odwołanie od decyzji negatywnej składa się

do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole za
pośrednictwem pracodawcy.

§ 7

Rraci moc uchwała Rady Miejskiej nr X/48/07 w Ziębi-
cach z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowa-
dzonych przez Gminę Ziębice.

§ 8

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiegop z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2008 roku.

PRZPWODNICZICA
RADZ MIPASKIPA

AGATA SOBKÓW



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 119 –  8435  – Poz. 1411

ZaiąpzniP Xo sprwaiw RaXw MiejsPiej
w Zipbipapr nr XIX/109/08 z Xnia 19  s-
2eio 2008 r. (poz. 1411)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UAROWIE
NR XXIII/116/2008

z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie ss2a enia reis amins oPrea ająpeio wwsoPoać i szpzeióiowe
warsnPi przwznawania naspzwpie om XoXa2Pów: za wwsisip  a2, mo2wwapwj-
neio, wsnPpwjneio i za warsnPi prapw, nieP2óre inne sPiaXniPi wwnairoXze-
nia, a 2aPże wwsoPoać, szpzeióiowe zasaXw przwznawania i wwpiapania
                     naspzwpie sPieio XoXa2Ps mieszPanioweio

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15p art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142p poz.1591 ze zmianami)p art. 30 ust. 6p art. 49 ust. 1 pkt 1p art. 54
ust. 7p art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97p poz. 674 ze zmianami) uchwala sięp co następuje:

§ 1

Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Żarów ustala się regulamin określający wy-
sokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wysługę łatp motywacyjnegop funk-
cyjnegop za warunki pracyp niektóre inne składniki wyna-
grodzeniap a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przy-
znawania i wypłacania zwany dalej Regulaminem.

R O Z D Z I A R   I

Pos2anowienia ws2ppne

1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego okre-
ślenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole

lub szkołęp dla której organem prowadzącym jest
Gmina Żarówp

2) nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Gminy Żarówp wymienionych punkcie 1p

3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora w jed-
nostkach organizacyjnych Gminy Żarów wymie-
nionych w punkcie 1p

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział
lub grupęp

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowankap

6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r. roku Nr 97p poz. 694 ze zmianami).

7) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenia MPNiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycielip ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (DZ. U. z 2005
r. Nr 22p poz. 181 z późn. zm.)

R O Z D Z I A R   II

DoXa2eP za wwsisip  a2

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat
w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Na-
uczyciela.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające
do dodatku określają odrębne przepisy.

3. Dodatek przysługuje za dnip za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby lub konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodzinyp
za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.

R O Z D Z I A R   III

DoXa2eP mo2wwapwjnw

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny
na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozpo-
rządzenia oraz w wysokościp na warunkach i zasa-
dach określonych w ust. 2–9 rozdziału III.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w pracy

dydaktycznejp wychowawczej i opiekuńczejp a w
szczególności:
a) osiąganie w pracy dydaktyczno-

wychowawczej pełnej realizacji założonego
programu nauczania (potwierdzonego pomia-
rem zewnętrznym i wewnętrznym)p a także
uzyskiwaniem przez uczniówp z uwzględnie-
niem ich możliwościp dobrych osiągnięćp po-
twierdzonych ich wynikami bądź sukcesami
w konkursach przedmiotowych i artystycz-
nychp zawodach sportowychp olimpiadach
bądź innych imprezach edukacyjnychp

b) stosowanie różnorodnych metod i form na-
uczania oraz wyciąganie wniosków korzyst-
nych dla efektywnej pracyp

c) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac ze-
społu przedmiotowego lub z własnej inicjatywyp

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicamip

e) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniówp aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opiekip

f) prowadzenie działalności mającej na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznejp
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2) Aakość świadczonej pracyp w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczymp do-
datkowym zadaniem lub zajęciemp a szczególno-
ści:
a) podnoszenie umiejętności zawodowych –

udział w doskonaleniu własnego warsztatu
pracy oraz różnych formach doskonalenia
zawodowegop

b) prezentowanie swego dorobku zawodowegop
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracyp
d) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie bazy

dydaktycznejp
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z

obowiązków prawidłowego prowadzenia do-
kumentacji szkolnej i pedagogicznej oraz po-
leceń służbowychp

3) aktywny udział we współtworzeniu szkoły
otwartej na potrzeby uczniów i środowiska spo-
łecznegop

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęćp o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczycielap a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości

szkolnychp
b) udział w komisjach przedmiotowychp olimpia-

dachp zawodach sportowych i innychp
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim

lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły lub poza nią (ZaPp
MRM itp.)p

d) aktywny udział w realizacji innych zadań sta-
tutowych szkoły.

3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dy-
rektorowi szkołyp poza wymienionymi w ust. 2 roz-
działu IIIp jest spełnienie następujących kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-

tycznychp wychowawczych i opiekuńczych
szkołyp w tym opracowanie arkusza organizacyj-
negop wyposażenie w środki dydaktycznep
sprzętp organizowanie działalności administra-
cyjnejp gospodarczejp zapewnienie i czuwanie
nad przestrzeganiem warunków bhp i ppożp

2) opracowanie i realizacja planu finansowego
szkołyp w tym również pozyskiwanie środków
pozabudżetowychp

3) dbałość o mieniep w tym: organizowanie prze-
glądów technicznych prac konserwacyjno-
remontowychp czystość i estetyka szkołyp

4) prowadzenie spraw kadrowych pracowników w
tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjamip pro-
wadzenie akt osobowych pracownikówp dyspo-
nowanie funduszem świadczeń socjalnychp dys-
cyplina pracyp

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego z zacho-
waniem obowiązujących procedurp

6) ocena pracy nauczycielip opieka nad nauczycie-
lami rozpoczynającym pracę w zawodziep zachę-
canie do innowacji i eksperymentów pedago-
gicznychp motywowanie do doskonalenia zawo-
dowegop realizacja zaleceń i wniosków organu
nadzoru pedagogicznegop

7) współdziałanie z organem prowadzącym w za-
kresie zadań edukacyjnych i wychowawczych
oraz realizacja zaleceń i wniosków organu pro-
wadzącegop

8) kształtowanie właściwej atmosfery pracyp służą-
cej realizacji statutowych zadań przez podle-
głych pracownikówp

9) współpraca z organami szkoły i związkami za-
wodowymip działającymi w placówcep

10) pozostałe obowiązki:
a) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu

problemówp
b) inspirowanie nauczycieli do podejmowania

zadań dodatkowych: konkursyp olimpiadyp
wycieczkip samodzielne inicjatywy pedago-
gicznep

c) realizacja priorytetów polityki oświatowej
gminy zawartych w Strategii Oświatyp w
szczególności w zakresie bezpieczeństwa i
dbałości o środowisko lokalne.

4. Wartość środków finansowych przeznaczonych na
wypłatę dodatków motywacyjnych stanowi co
najmniej 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia
zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej
szkole.

5. Środkip o których mowa w ust. 4p zostają zwięk-
szone o kwotę dodatku motywacyjnego przyznane-
go dyrektorowi.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określo-
nyp nie dłuższy niż jeden rok szkolny w wysokości:
1) dla nauczyciela nie wyższej niż 20% jego stawki

wynagrodzenia zasadniczegop
2) dla dyrektora nie wyższej niż 30% jego wyna-

grodzenia zasadniczego.
7. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi

dyrektor szkołyp a dyrektorowi – Burmistrz Miasta
Żarów.

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

9. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego na-
uczycielowi lub dyrektorowi przekazuje się w for-
mie pisemnej.

R O Z D Z I A R   IV

DoXa2eP wsnPpwjnw

1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków
opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odby-
wającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

2. Dodatki funkcyjne w stawkach określonych dla
dyrektorów szkółp przysługują również nauczycie-
lom (wicedyrektorom)p którym powierzono obo-
wiązki kierownicze w zastępstwiep począwszy od
pierwszego dnia miesiąca po upływie trzech mie-
sięcy nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż
urlop wypoczynkowy.

3. Dodatki funkcyjne dla nauczycielip w tym pełnią-
cych inne niż dyrektor stanowiska kierownicze
przyznają dyrektorzy szkół na okres jednego roku
szkolnegop o ile nie uległy zmianie zadania upraw-
niające do tego dodatku.

4. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów przyznaje na
okres jednego roku szkolnego Burmistrz Miasta Ża-
rów.

5. Wysokość przysługujących nauczycielom dodatków
funkcyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
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R O Z D Z I A R   V

DoXa2Pi za warsnPi prapw

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczy-
cielom pracującym w warunkach trudnych lub
uciążliwychp określonych w odrębnych przepi-
sach.

2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy lub
pracę w warunkach uciążliwych wynosi 10 % wy-
nagrodzenia nauczyciela za każda godzinę przepra-
cowaną w tych warunkach.

R O Z D Z I A R   VI

WwnairoXzenie za ioXzinw ponaXwwmiarowe
oraz ioXzinw zas2pps2w Xoraźnwpr

1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin zajęć dydaktycznychp wy-
chowawczych i opiekuńczychp o których mowa w
art. 42 ust.3 i ust 7 pkt 3 ustawyp przysługuje wy-
nagrodzenie za godziny ponadwymiarowep zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjamip na zasadach określo-
nych w art. 35 ustawy.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
oraz za zastępstwa doraźne ustala się dzieląc staw-
kę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącz-
nie z dodatkiem za warunki pracyp jeżeli praca ta
została zrealizowana w warunkach uprawniających
do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalone-
go dla rodzaju zajęć dydaktycznychp wychowaw-
czych lub opiekuńczychp realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastęp-
stwa nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycielap o których mowa w ust. 4p uzy-
skuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub re-
alizowany wymiar zajęć przez 4p16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposóbp że  czas zajęć do
0p5 godziny pomija sięp a co najmniej 0p5 godziny
liczy się za pełną godzinę.

4. Dla obliczenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniachp w których zajęcia roz-
poczynają się lub kończą w środku tygodnia – za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiaro-
wych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wy-
miar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony
na podstawie art. 42 ust. 7 ustawyp pomniejszony
o 1/5 tego wymiaru lub 1/4p gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzień pracyp za każdy
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub
dzień ustawowo wolny od pracy. Riczba godzin po-
nadwymiarowychp za które przysługuje wynagro-
dzenie w takim tygodniup nie może być jednak
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.

R O Z D Z I A R   VII

NairoXw ze spepja neio wsnXsszs nairóX

1. W budżecie Gminy Żarów tworzy się  specjalny
fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości
co najmniej 1% planowanego osobowego fundu-
szu płac nauczycielip z przeznaczeniem na nagrody

organu prowadzącego i nagrody dyrektorówp z
czego:
1) 70% – środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektorówp
2) 30% – środków funduszu przeznacza się na

nagrody Burmistrza Miasta Żarów.
2. Wysokość nagrody Burmistrza Miasta Żarów nie

może być niższa niż 40% średniego wynagrodze-
nia nauczyciela stażystyp o którym mowa w art.
30 ust. 3 ustawyp

3. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa
niż 25% wynagrodzenia nauczyciela stażystyp o
którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy i są przyznawane nauczy-
cielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia
dydaktycznep wychowawcze oraz opiekuńcze w
pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co
najmniej jednego roku.

5. Nagroda Burmistrza Miasta Żarów może być przy-
znana dyrektorom i nauczycielomp którzy posia-
dają wyróżniająca ocenę pracy pedagogicznej.

6. Ustala się następujące kryteria przyznawania na-
uczycielom nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktycznej:

a) dobre wyniki w nauczaniup a w szczególno-
ści potwierdzone w sprawdzianach i egza-
minach uczniówp przeprowadzanych przez
okręgową komisję egzaminacyjnąp

b) działalność innowacyjna w zakresie wdra-
żania nowatorskich metod nauczania i wy-
chowaniap opracowania autorskich progra-
mów i publikacjip

c) dobre wyniki w nauczaniup potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału
w zawodach co najmniej I stopnia (rejono-
wych) ogólnopolskich olimpiad przedmioto-
wychp zajęcie przez uczniów lub ich grupę
I–III miejsca w konkursachp zawodachp tur-
niejachp przeglądach i festiwalach na szcze-
blu co najmniej gminnymp

d) udokumentowane osiągnięcia w pracy z
uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi
trudności w naucep

e) wzorowa realizacja uroczystości szkolnych i
środowiskowychp

f) organizowanie i prowadzenie letniego  lub
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieżyp

g) organizacja imprez kulturalnychp sporto-
wychp rekreacyjnych i wypoczynkowychp

h) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnejp
i) sprawowanie opieki nad organizacjami spo-

łecznymi działającymi w szkolep
j) dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z

uczniamip
k) szczególne osiągnięcia w doskonaleniu na-

uczycieli w zakresie diagnozowania i oce-
nianiap

l) dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z
pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi
nauczycielamip

m) publikacje z zakresu działalności oświato-
wejp a w szczególności z pracy dydaktycz-
no-wychowawczej.
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2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) pomoc i opieka uczniom lub wychowankom

będącym w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowejp pochodzącym z rodzin ubogich
lub patologicznychp

b) działalność mająca na celu zapobieganie i
zwalczanie przejawów patologii wśród mło-
dzieżyp a w szczególności narkomanii i al-
koholizmowip

c) współpraca z jednostkami systemu ochro-
ny zdrowiap policjąp poradnią psycholo-
giczno-pedagogicznąp rodzicami oraz or-
ganizacjami i stowarzyszeniami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów pato-
logii społecznej i niedostosowania dzieci i
młodzieżyp

d) organizacja udziału rodziców w życiu szkoły
lub placówkip

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) troska o mienie szkołyp polepszanie bazy

dydaktycznejp
b) zaangażowanie w remonty i inwestycje re-

alizowane w szkolep
c) zdobywanie dodatkowych środków finan-

sowych dla szkołyp
d) prawidłowa realizacja budżetu szkołyp
e) właściwa współpraca z burmistrzem Miasta

Żarów i Radą Miejską w Żarowiep radą pe-
dagogiczną oraz radą rodzicówp

f) pozyskiwanie  sponsorów i sojuszników
szkołyp

g) prawidłowe prowadzenie nadzoru pedago-
gicznegop

h) właściwa współpraca z nadzorem pedago-
gicznymp

4) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) udział w zorganizowanych formach dosko-

nalenia zawodowegop
b) aktywna pomoc w adaptacji zawodowej

nauczycieli podejmujących pracę w zawo-
dziep

c) promowanie szkoły poprzez udział w pra-
cach różnych organizacji społecznychp sto-
warzyszeniach i instytucjach.

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora
szkoły może wystąpić:
a) wicedyrektorp bezpośrednio sprawujący nadzór

pedagogicznyp
b) rada pedagogicznap
c) rada rodzicówp
d) związki zawodowe działające w szkole.

8. Nagroda dyrektora może być przyznana również z
inicjatywy dyrektora.

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza
Miasta Żarów może wystąpić:
1) dla nauczyciela;

a)dyrektor szkołyp
b) rada pedagogicznap
c)rada rodzicówp
d) związki zawodowe działające w szkolep

2) dla dyrektora:
a) wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocła-

wiu (Delegatura Wałbrzych)p
b) pracownik Urzędu Miejskiego w Żarowie

odpowiedzialny za zadania oświatowep

c) rada pedagogicznap
d) rada rodzicówp
e) zawiązki zawodowe działające w szkole.

10. Wzór wnioskup o którym mowa w ust. 7 i 9p sta-
nowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta Żarów nale-
ży składać do Urzędu Miejskiego w Żarowie do 20
wrześniap

12. Nagroda Burmistrza Miasta Żarów może być przy-
znana również z inicjatywy burmistrza.

13. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Pdukacji Na-
rodowej. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach nagroda może być przyznana w innym ter-
minie.

R O Z D Z I A R   VIII

DoXa2eP mieszPanioww

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskimp
a posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego
stanowiska nauczycielap zatrudnionemu w wymia-
rze nie niższym niż połowa etatu w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Żarówp przysługuje na-
uczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wegop w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczycielap wynosi:
1) dla jednej osoby – 49 złp
2) dla 2 dwóch osób – 63 złp
3) dla trzech osób – 80 złp
4) dla czterech i więcej osób 98 zł.

3. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonkap
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego

wyłącznym utrzymaniup
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjal-
nejp nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku
życiap

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentamip do czasu ukończenia stu-
diów wyższychp nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życiap

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własne-
go źródła dochodu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowip będącemu
także nauczycielemp stale z nim zamieszkującemup
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowyp w
wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcęp który będzie im
wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatekp wypłacany przez
wskazanego przez nauczyciela pracodawcę.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczycielap a w przypadku nauczy-
cielip o których mowa w ust. 4p na ich wspólny
wniosek.

7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektorp a dy-
rektorowi Burmistrz Miasta Żarów.
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8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego.

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracyp a także w okre-
sach:
1) nieświadczenia pracyp za które przysługuje

wynagrodzeniep
2) pobierania zasiłku chorobowegop
3) obywania zasadniczej służby wojskowejp prze-

szkolenia wojskowegop okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednakp gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umo-
wa o pracę na czas określonyp dodatek wypła-
ca się nie dłużej niż do końca okresup na który
umowa ta była zawartap

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca

następującego po miesiącup w którym nauczyciel
złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 2

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Żarów.

§ 4

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

PRZPWODNICZACZ
RADZ MIPASKIPA

ROBERT KAŚKÓW
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ZaiąpzniP nr 1 Xo sprwaiw RaXw MiejsPiej
w Uarowie nr XXIII/116/2008 z Xnia 31 marpa
2008 r. (poz. 1412)
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ZaiąpzniP nr 2 Xo sprwaiw RaXw MiejsPiej
w Uarowie nr XXIII/116/2008 z Xnia 31 marpa
2008 r. (poz. 1412)
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1413

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
NR 76/XVII/08

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie oPrea enia zasaX sprzeXażw samoXzie nwpr  oPa i mieszPa nwpr
z mieszPanioweio zasobs iminw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142p poz. 1591
ze zmianami) art. 34 ust. 1p 37 ust. 2 pkt 6p art. 67 ust. 1p art. 68 ust. 1
pkt. 7 oraz ust. 2p a także art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261p poz. 2603
ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwalap co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady sprzedaży lokali mieszkalnych
wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz
części nieruchomości zbywanych w celu poprawy
warunków zagospodarowania lokali przyległych.

§ 2

Przeznacza się do sprzedaży samodzielne lokale miesz-
kalne w budynkach komunalnych najemcom tych loka-
lip których najem nawiązany został w oparciu o umowę
najmu na czas nieokreślony.

§ 3

1. Nie podlegają sprzedaży pojedyncze lokale w bu-
dynkachp przeznaczonych do remontu kapitalnegop
wyburzenia lub w których przewidziana jest zmiana
funkcji.

2. Rokal przeznaczony do sprzedaży nie może być
obciążony długami z tytułu najmu lokali: czynszup
dostarczania energii cieplnejp wodyp odbioru nieczy-
stości starych i płynnych itp.

3. Nie podlegają sprzedaży lokale socjalne.

§ 4

1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej
wartości określonej przez rzeczoznawcę majątko-
wego zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

2. Przy sprzedaży lokali stosuje się następujące bonifi-
katy:
– od ceny lokali położonych w budynkach wybu-

dowanych po roku 1980 – 70%
– od ceny pozostałych lokali – 99 %

3. Bonifikata nie obejmuje wartości remontów wyko-
nanych w lokalach lub we wspólnych częściach
budynku przed upływem pełnych 5 lat kalendarzo-
wych licząc od dnia wykonania remontu.

4. Zapłata ceny sprzedaży może być wniesiona jedno-
razowo lub być na wniosek nabywcy rozłożona na
raty płatne przez 10 lat. W razie rozłożenia ceny
sprzedaży na raty kwota podlegająca spłacie w ra-
tach jest oprocentowana w skali rokup w wysoko-
ści określonej w ustawie. Roszczenia Gminy z ty-
tułu kwoty pozostającej do spłaty podlega zabez-
pieczeniu hipotecznemu.

§ 5

Rada Miasta i Gminy Wleń upoważnia Burmistrza Mia-
sta i Gminy Wleń do podwyższenia lub obniżenia boni-
fikaty przy ustalaniu ceny nieruchomości wpisanych
do rejestru zabytków.

§ 6

Sprzedaż mieszkań komunalnych prowadzona będzie
w następującym trybie:
1. Rozpoczęcie czynności związanych z wyceną lokalu

oraz podziałem geodezyjnym uzależnia się od dekla-
racji wnioskodawcy.

2. Koszty wyceny oraz podziału geodezyjnego pokry-
wa wnioskodawca.

§ 7

Wszystkie wolne lokale mieszkalne podlegają sprzeda-
ży wyłącznie w drodze przetargu.

§ 8

Uzgodnienie z nabywcą wszystkich istotnych posta-
nowień objętych niniejszą uchwałą i zawarcie ich w
porozumieniu stanowi podstawę do zawarcia aktu
notarialnego.

§ 9

1. Części nieruchomości zbywane w celu poprawy
warunków zagospodarowania lokali przyległych
podlegają sprzedaży na zasadach określonych w ni-
niejszej uchwale.

2. Bonifikaty przewidziane w § 4 ust. 2 nie przysłu-
gują w wypadku zbywania części nieruchomościp
o których mowa w ust. 1

§ 10

Rracą moc:
1. Uchwała nr VII/33/99 z dnia 6 marca 1999 r. w

sprawie sprzedaży samodzielnych lokali mieszkal-
nych z mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Uchwała nr XRIV/209/02 z dnia 17 czerwca 2002
r. w sprawie zmian w uchwale nr 33/99 z dnia 6
marca 1999 r. w sprawie sprzedaży samodzielnych
lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu
gminy.
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3. Uchwała nr 43/IX/03 z dnia 2 czerwca 2003 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie sprzedaży samo-
dzielnych lokali mieszkalnych z mieszkaniowego za-
sobu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Wleń.

§ 12

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

PRZPWODNICZICA
RADZ MIASRA I GMINZ

KATARZYNA KOTOŁWSKA

1414

UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW
NR XIII/71/08

z dnia 20 lutego 2008 r.

w sprawie ss2a enia reis amins oPrea ająpeio wwsoPoać s2aweP i szpzeió-
iowe warsnPi przwznawania naspzwpie om XoXa2Pów: za wwsisip  a2, mo2w-
wapwjneio, wsnPpwjneio, za warsnPi prapw oraz wwsoPoać i warsnPi wwpia-
pania innwpr sPiaXniPów wwnairoXzenia wwniPająpwpr ze s2ossnPs  prapw,
szpzeióioww sposób ob ipzania wwnairoXzenia za ioXzinw ponaXwwmiarowe
i ioXzinw Xoraźnwpr zas2pps2w, a 2aPże wwsoPoać naspzwpie sPieio XoXa2Ps
 mieszPanioweio oraz szpzeióiowe zasaXw jeio przwznawania i wwpiapania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142p poz. 1591 ze
zm.) art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97p poz. 674  ze
zm.) Rada Gminy Cieszków uchwalap co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę latp motywacyjnegop funkcyj-
negop za warunki pracy oraz wysokość  i warunki wy-
płacania innych składników wynagrodzenia wynikają-
cych ze stosunku pracyp szczegółowy sposób oblicza-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstwp a także wysokość na-
uczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szcze-
gółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

POSTANOWIENIA  WSTIPNE

§ 2

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli za-
trudnionych w szkołach podstawowychp przed-
szkolup gimnazjum prowadzanych przez Gminę
Cieszków.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki

przyznawania dodatków
a) za wysługę latp
b) motywacyjnegop
c) funkcyjnegop
d) za warunki pracyp

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstwp

3) wysokość i warunki wypłacania innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy.

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodat-
ku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia
jest mowa o:

1) reis aminie – rozumie się przez to regulamin
określający wysokość oraz szczególne warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysłu-
gę latp motywacyjnegop funkcyjnegop za niektóre
inne składniki wynagrodzeniap zasady wynagra-
dzania za godziny ponadwymiarowe oraz za go-
dziny doraźnych zastępstwp a także wysokość
oraz szczegółowe zasady  przyznawania i wypła-
cania dodatku mieszkaniowegop

2) Karpie Naspzwpie a – rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97p poz. 674 ze zmianami)p

3) rozporząXzenis – rozumie się przez to rozporzą-
dzenie Ministra Pdukacji Narodowej  w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli. ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 roku Nr 22p
poz. 181)p

4) orianie prowaXząpwm – rozumie się przez to
Gminę Cieszkówp
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5) szPo e – rozumie się przez to przedszkolep szkoły
podstawowep gimnazjum lub placówkęp dla której
organem prowadzącym jest Gmina Cieszkówp

6) XwreP2orze  sb wipeXwreP2orze – rozumie się przez
to dyrektora lub wicedyrektora  jednostki organi-
zacyjnej samorządu terytorialnegop o której mowa
w § 2 ust. 1 Regulaminup

7) naspzwpie s bez b iższeio oPrea enia – rozumie się
przez to nauczycielip o których mowa w § 2
ust. 1 regulaminup

8) roPs szPo nwm – rozumie się przez to okres pracy
szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia
roku następnegop

9) P asie – rozumie się przez to także oddział lub
grupęp

10) spznis – rozumie się przez to także wychowankap
11) 2wioXniowwm obowiązPowwm wwmiarze ioXzin –

rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzinp o którym mowa w § 42 ust. 3
i ust.7 Karty Nauczycielap

12) zaPiaXowej orianizapji związPowej – rozumie się
przez to Zarząd Oddziału ZNP  i Oddziałową Orga-
nizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania działające na tere-
nie Gminy Cieszków.

DODATEK ZA WYSŁUGI LAT

§ 4

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w
wysokości i na zasadach określonych art. 33 ust. 1
ustawy Karta Nauczycielap § 7 rozporządzenia i na
warunkach określonych w § 5 regulaminu.

§ 5

1. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowa-
nia zdrowia oraz za dnip za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzeniep chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności
do pracy wskutek choroby bądź konieczności oso-
bistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub in-
nym chorym członkiem rodzinyp za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpiecze-
nia społecznego. Potwierdzenie nabycia prawa do
dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodat-
ku określa:
1) nauczycielowi – dyrektor szkołyp
2) dyrektorowi – Wójt Gminy.

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 6

Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na
warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządze-
nia oraz wysokości i na warunkach i zasadach okre-
ślonych w § 7–11 regulaminu.

§ 7

1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyj-
nego po przepracowaniu w szkołach na  terenie
Gminy Cieszków jednego całego poprzedniego roku
szkolnegop z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje
nauczycielowi stażyście.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest:
1) Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nychp wychowawczych i opiekuńczychp a w
szczególności:
a) osiąganie w pracy dydaktyczno-wychowaw-

czej pełnej realizacji programu nauczania oraz
wprowadzenie nowych treścip korelacji treści
programowych z innymi przedmiotamip a tak-
że uzyskiwanie przez uczniów dobrych osią-
gnięć dydaktyczno-wychowawczych po-
twierdzonych wynikami albo sukcesami w
konkursach przedmiotowych i artystycznychp
zawodach sportowychp olimpiadachp itp.

b) stosowanie różnorodnych metod nauczania
oraz porównywanie efektywności stosowa-
nych metodp

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych
w zajęciach dydaktyczno-wychowawczychp

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac
zespołu przedmiotowego lub z własnej inicja-
tywyp

e) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicamip

f) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniówp aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opiekip

g) prowadzenie działalności mającej na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej.

2) Aakość świadczonej pracyp w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczymp
dodatkowym zadaniem lub zajęciem:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do

przydzielonych obowiązkówp
b) podnoszenie umiejętności zawodowych – do-

skonalenie warsztatu pracy oraz udział w
różnych formach doskonalenia zawodowegop

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicz-
negop

d) opracowywanie publikacji związanych z wy-
konywaną pracąp

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracyp
f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy

dydaktycznejp
g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-

nej i pedagogicznejp
h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-

leceń służbowychp
i) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęćp
o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 usta-
wy Karta Nauczycielap a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości

szkolnychp
b) organizacja konkursów przedmiotowychp

olimpiadp zawodów sportowych i innychp
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim

lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkołyp

d) prowadzenie lekcji otwartychp przejawianie
innych form aktywności w ramach wewnątrz
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szkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycielip

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

§ 8

1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego
dyrektorowi szkołyp poza wymienionymi  w § 7 w
ust. 3p jest spełnienie następujących kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-

tycznychp wychowawczych i opiekuńczych
szkołyp w tym: opracowanie arkusza organiza-
cyjnegop wyposażenie w środki dydaktycznep
sprzętp organizowanie działalności administra-
cyjnejp gospodarczejp kancelarii szkolnejp zapew-
nienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpo-
wiednich warunków bhp i ppoż.

2) opracowanie i realizacja planu finansowego
szkołyp w tym również pozyskiwanie środków
pozabudżetowychp

3) dbałość o mieniep w tym: organizowanie prze-
glądów technicznychp prace konserwacyjno-
remontowep czystość i estetyka szkołyp

4) prowadzenie spraw osobowychp w tym: zatrud-
nianie pracowników zgodnie z ich kwalifikacja-
mip prowadzenie akt osobowych pracownikówp
dysponowanie funduszem świadczeń socjalnychp
dyscyplina pracyp

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznegop w tym:
realizacja programów nauczaniap ocena pracy
nauczycielip opieka nad nauczycielami rozpoczy-
nającymi pracę w zawodziep zachęcanie do in-
nowacji
i eksperymentówp motywowanie do doskonale-
nia zawodowegop realizacja zaleceń i wniosków
organów nadzoru pedagogicznegop

6) współdziałanie z organem prowadzącym w za-
kresie realizacji zadań edukacyjnych i wycho-
wawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków
organu prowadzącegop

7) kształtowanie atmosfery służącej realizacji statu-
towych zadań przez podległych pracownikówp

8) współpraca z organami szkoły i związkami za-
wodowymip

9) pozostałe obowiązki:
a) przestrzeganie regulaminu pracyp
b) troska o stan bazyp estetykęp ładp porządekp
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu

problemówp
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania

zadań dodatkowych (konkursyp olimpiadyp
wycieczkip samodzielne wykonywanie pomo-
cy dydaktycznych).

§ 9

1. Ustala się łączną pule środków finansowych prze-
znaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych
w poszczególnych szkołach w wysokości:
1) dla nauczycieli – w skali jednego miesiąca – 1%

planowanej miesięcznej kwoty na wynagrodze-
nia zasadnicze nauczycieli w danej placówcep

2) dla dyrektorów szkół – w skali jednego miesiąca
– 0,2% planowanej miesięcznej kwoty na wy-
nagrodzenia zasadnicze nauczycieli w danej pla-
cówce.

2. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w
ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres zajęć
dydaktycznych  tj. od września do czerwca. Doda-
tek motywacyjny przyznaje się na czas określonyp
nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 mie-
sięcy.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi
wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadni-
czegop którego wysokość ustala się Xo 20%.

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi
wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadni-
czegop którego wysokość ustala się Xo 30%.

§ 10

1. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) naspzwpie owi zgodnie z zasadami określonymi

w § 7 ust. 3 dyrektor szkołyp
2) XwreP2orowi zgodnie z zasadami określonymi

w § 7 ust. 3 § 8 Wójt Gminy.
2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole

dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkołyp w
której uzupełniają etat.

3. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego na-
uczycielowi lub dyrektorowi szkoły  przekazuje się
w formie pisemnej.

§ 11

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-
lom:
1) stażystom w okresie odbywania stażup
2) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami

Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela – przez okres
12 miesięcy od daty udzielenia karyp

3) za okres urlopu dla poratowania zdrowiap
4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

DODATEK FUNKCYJNY

§ 12

1. Nauczycielowip któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne sta-
nowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkołyp przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:
1) nauczycielowip któremu powierzono wycho-

wawstwo klasyp
2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna

stażu.
§ 13

1. Nauczycielomp którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkole potwierdzone w statucie
szkołyp przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości:
1) dla dyrektora Gimnazjum od 350,- zi Xo 750,- zi
2) dla dyrektora SP w Cieszkowie od 450,- zi Xo

850,- zi
3) dla dyrektora SP w Pakosławsku oX 300,- zi Xo

600,- zi
4) dla dyrektora Przedszkola w Cieszkowie od

250,- zi Xo 500,- zi
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycielip

o których mowa w § 12 ust. 2p ustala się za:
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1) wychowawstwo klasy i grupy – w wysokości –
70,- zi

2) funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela ubiegają-
cego się o awans na stopień nauczyciela:
a) kontraktowego w wysokości – 50,- zi
b) mianowanego w wysokości – 40,- zi

§ 14

1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodat-
kówp o których mowa § 12p nauczycielowi przysłu-
guje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

2. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków
opiekuna stażu przysługują za każdą osobę odby-
wającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przy-
sługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi
niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoły przysługuje nauczycielowip  któremu po-
wierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 15

1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnegop
o którym mowa w art. 12 ust. 1  uwzględnia się
wielkość szkołyp liczbę uczniów i oddziałówp liczbę
kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pra-
cownikówp zmianowośćp złożoność zadań wynika-
jących z zajmowanego stanowiskap wyniki pracy
szkoły oraz warunki lokalowep środowiskowe i
społecznep w jakich szkoła funkcjonuje.

§ 16

1. Nauczycielp któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze w szkole na czas określonyp traci prawo
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresup a
w razie wcześniejszego odwołania z końcem mie-
siącap w którym nastąpiło odwołanie. Aeżeli odwo-
łanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego
dnia.

2. Dodatki funkcyjnep o których mowa w § 12 ust. 1
i 2p nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracyp w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowiap w okresiep za który nie przysłu-
guje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącup w któ-
rym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powo-
dów obowiązkówp do których jest przypisany ten
dodatekp a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku
nastąpiło od pierwszego dnia miesiącap od tego
dnia.

§ 17

1. Dodatek funkcyjny przyznaje:
1) naspzwpie owi – dyrektor szkołyp
2) XwreP2orowi szPoiw – Wójt Gminy.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 18

1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach
lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego ty-
tułu dodatek za warunki pracy na zasadach okre-
ślonych w art. 34 ustawy Karta Nauczycielap § 8 i
§ 9 rozporządzenia i na warunkach określonych
w § 19p 20 regulaminu.

§ 19

1. Nauczycielom szkółp niebędących specjalnymip któ-
rzy prowadza nauczanie indywidualne dzieci za-
kwalifikowanych do kształcenia specjalnego przy-
sługuje dodatek w  wysokości 20% stawki godzi-
nowejp obliczanej jak za godziny ponadwymiarowep
za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ra-
mach realizowanego programu nauczania  indywi-
dualnego.

§ 20

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążli-
wych warunkach pracyp o których mowa w art. 34
ust. 2 ustawy Karta Nauczycielap przysługuje z tego
tytułu dodatek w wysokości: 15% stawki godzi-
nowe obliczanej jak za godziny ponadwymiarowep
za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w
trudnych warunkach lub dodatku za pracę w wa-
runkach uciążliwych przysługuje prawo do obu tych
dodatków.

§ 21

1. Dodatek za warunki pracy przyznaje:
1) naspzwpie owi – dyrektor szkołyp
2) XwreP2orowi szPoiw – Wójt Gminy.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE, GODZINY DORAŹNYCH

ZASTIPSTW

§ 22

1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin zajęć dydaktycznychp wy-
chowawczych i opiekuńczychp o których mowa w
art. 42 ust.3 i ust. 6 ustawy Karta  Nauczycielap na
zasadach określonych w art. 35 Kartyp przysługuje
wynagrodzenie za godziny  ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się według stawki osobistego  zaszeregowa-
nia nauczycielap z uwzględnieniem dodatku za wa-
runki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem
za warunki pracyp  jeżeli praca w tej godzinie zo-
stała zrealizowana w warunkach uprawniających do
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzinp ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych lub opiekuńczychp
realizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych nauczyciela.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczycielap o których
mowa w ust. 3p uzyskuje się mnożąc odpowiedni
wymiar godzin przez 4p16 z  zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposóbp że za czas zajęć do 0p5
godziny pomija sięp a co najmniej 0p5 godziny liczy
się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w
ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu orga-
nizacyjnym szkoły ustala się takp jak za godziny po-
nadwymiarowe.
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§ 23

Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw
stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 2p 3p 4
regulaminu.

§ 24

1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową określa:
1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły
2) dla dyrektora szkoły- Wójt Gminy

2. Riczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraź-
nych zastępstwp zrealizowanych w danym  miesią-
cu przez poszczególnych nauczycielip ustala dyrek-
tor szkoły.

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 25

1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowa-
nych rocznych wynagrodzeń osobowychp z tego:
1) 20% przeznacza się na nagrody organu prowa-

dzącegop
2) 80% przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

2. Rryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagródp o którym mowa w
ust. 1 zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy Karta Na-
uczycielap reguluje  odrębny regulamin.

DODATEK MIESZKANIOWY

§ 26

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczycielap zatrudnionego w
szkołach prowadzonych przez Gminę Cieszkówp
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wegop w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczycielap wynosi miesięcznie:
1) 4% miesięcznej stawki minimalnego wynagra-

dzania za pracę pracownikówp ustalonego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnejp zwanego dalej
„minimalnym wynagrodzeniem” dla 1–3 osób w
rodziniep

2) 6% minimalnego wynagrodzenia dla 4 i więcej
osób w rodzinie.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza się wspólnie z nim  zamieszkują-
cych:

1) współmałżonkap który nie posiada własnego źró-
dła dochodu lub który jest nauczycielemp

2) rodziców nauczyciela pozostających na jego wy-
łącznym utrzymaniup

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonkap dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjal-
nejp nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życiap

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci bę-
dące studentamip do czasu ukończenia studiów
wyższychp nie dłużej jednak niż do ukończenia 26
roku życiap

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego
źródła dochodu.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodzinyp
o której mowa w ust. 3p nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkołyp dyrektor otrzymujący dodatek –
Wójta Gminy.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowip będącego
także nauczycielemp stale z nim zamieszkującemup
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowyp w
wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcęp który będzie im
wypłacał ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego

przez niego lokalu mieszkalnegop
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącup w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznaniep

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatekp wypłacany przez
jednego pracodawcę.

§ 27

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

nagrodzeniep
2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowiap
3) pozostawania w stanie nieczynnymp
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznegop
5) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-

dzianego odrębnych przepisachp
6) odbywania zasadniczej służby wojskowejp prze-

szkolenia wojskowegop okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednakp gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby była zawarta umowa
o pracę na czas określonyp dodatek wypłaca się
nie dłużej niż do końca okresup na który umowa
ta była zawarta.

§ 28

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek
nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałżonkamip
z uwzględnieniem § 26 ust. 3.

2. Dodatek mieszkaniowy określa:
1) dla nauczyciela – dyrektor szkołyp
2) dla dyrektora – Wójt Gminy.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze
godzin zajęć dydaktycznychp wychowawczych i opie-
kuńczych świadczeniap o których mowa w § 2 ust. 2
regulaminup przysługują w wysokości proporcjonalnej
do wymiaru zatrudnienia.

§ 30

1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świad-
czeńp o których mowa w § 2 ust. 2 regulaminup sta-
nowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz
środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowegop o którym mowa w § 2 ust. 3p naliczane są
w planach finansowych poszczególnych szkół.
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2. Rączna wysokość wypłacanych świadczeńp których
mowa w § 2 ust. 2p nie może  przekroczyć kwoty
przeznaczonej na te cele w planach finansowychp o
których mowa w  ust. 1p bez ich zmiany. Organ
prowadzący może dokonać zwiększenia środków
na  wypłatę ww. świadczeń.

§ 31

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału
ZNP w Cieszkowie i Oddziałową Organizacją Związ-
kową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Cieszkowie.

§ 32

Rraci moc uchwała nr IV/24/07 z dnia 30 stycznia
2007 r. Rady Gminy w Cieszkowiep w sprawie ustale-
nia regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę latp motywacyjnegop funkcyj-
negop za warunki pracy oraz wysokość i warunki wy-
płacania innych składników wynagrodzenia wynikają-
cych ze stosunku pracyp szczegółowy sposób oblicza-
nia wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnych zastępstwp a także wysokość na-
uczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szcze-
gółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 33

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. do
31 grudnia 2008 r.

§ 34

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Cieszków.

§ 35

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiegop z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008r.

PRZPWODNICZICZ
RADZ GMINZ

ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY

1415

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁIKA
NR XV/176/08

z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie zmianw sprwaiw nr XLV/407/2002 RaXw Gminw DisioipPa z Xnia
15 marpa 2002 r. w sprawie oPrea enia zasaX wwnajmowania  oPa i
               wproXząpwpr w sPiaX mieszPanioweio zasobs iminw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142p poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorówp mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31p poz. 266 ze zm.) Rada
Gminy Długołęka uchwalap co następuje:

§ 1

W uchwale nr XRV/407/2002 Rady Gminy Długołęka z
dnia 15 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia
6.05.2002 r. Nr 69p poz. 1336) wprowadza się na-
stępujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminyp zwane dalej „Zasadami”p określone w
załączniku do uchwały.”;

2) w załączniku nr 1 do uchwały:
a) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne oso-
bomp które spełniają łącznie następujące wa-
runki:
1) nie posiadają tytułu prawnego do innego

lokalup a w przypadku małżonków żadne-

mu z nich nie przysługuje tytuł prawny do
innego lokalu;

2) spełniają określone w uchwale kryteria
dochodowe.”;

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-12/211/08 z dnia 17 kwietnia 2008
r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 2 lit. a we frag-
mencie: „nie posiadają tytułu prawnego do innego
lokalup a w przypadku małżonków żadnemu z nich nie
przysługuje tytuł prawny do innego lokalu”.)

b) w § 6 w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) osiągającychp w kwartale poprzedzającym

złożenie wniosku o lokal socjalnyp miesięczny
dochód uzyskiwany przez gospodarstwo do-
mowe w przeliczeniu na jednego członka w
wysokości nieprzekraczającej 80% najniższej
emerytury w gospodarstwach jednoosobo-
wych oraz 60% najniższej emerytury w go-
spodarstwach wieloosobowych”;

c) w § 7 w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
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„2) osiągającychp w kwartale poprzedzającym
złożenie wniosku o lokal mieszkalnyp mie-
sięczny dochód uzyskiwany przez gospodar-
stwo domowe w przeliczeniu na jednego
członka w wysokości nieprzekraczającej
100% najniższej emerytury w gospodar-
stwach jednoosobowych oraz 80% najniższej
emerytury w gospodarstwach wieloosobo-
wych.”;

d) § 9 otrzymuje brzmienie:
1. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy

najmu lokalu mieszkalnego wszczyna się po
złożeniu przez osobę zainteresowanąp kom-
pletnego i poprawnie wypełnionego wnioskup
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Za-
sad.

2. Wójt Gminy ocenia złożone wnioski według
kryteriów i punktacji określonych w załączni-
ku nr 2 do Zasad.

3. Nie będą ocenianep zgodnie z ust. 2p wnioski
niekompletne i niepoprawnie wypełnionep
mimo wezwania wnioskodawcy do ich pra-
widłowego złożenia.

4. Wójt Gminy sporządza na dany rok kalenda-
rzowy:
1) projekt listy osóbp z którymi może być

zawarta umowa najmu lokalu na czas nie-
oznaczonyp

2) projekt listy osóbp z którymi może być
zawarta umowa najmu lokalu socjalnego.

5. Projekty listp o których mowa w ust. 4p spo-
rządzane są po ich oceniep ze wskazaniem
ilości punktów uzyskanych przez wniosko-
dawcę.

6. Osoba skreślona z listy może ponownie ubie-
gać się o zawarcie umowy najmu lokalu z za-
sobu gminnegop jeżeli nadal będzie spełniać
warunki określone w Zasadach.

7. W przypadkup o którym mowa w ust. 6p po-
przedni okres oczekiwania nie zostanie
uwzględniony.”;

e) w § 11:
– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór nad prawidłowością sporządza-
nych projektów list i prawidłowością za-
wierania umów najmu sprawuje Komisja.”p

– ust. 6 i 9 – uchyla się;
f) w § 14:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O zawarcie umowy najmu bez zachowa-

nia trybu określonego w §§ 9 i 10
uchwały wystąpić mogą także osobyp któ-
re spełniają przynajmniej jeden z warun-
ków:
1) pozostały w lokalu opuszczonym przez

najemcę lub lokalup w którego najem
nie wstąpiły po śmierci najemcyp

2) co najmniej 5 lat zamieszkują w lokalup
nie posiadając do niego tytułu prawne-
go.”p

– po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadkup gdy powierzchnia użytko-

wa lokalu zajmowanego przez osobyp o
których mowa w ust. 1p w przeliczeniu na
członka gospodarstwa domowegop jest
większa niż 20 m2p Gmina może zapropo-
nować tym osobom zawarcie umowy
najmu lokalu mieszkalnego o mniejszej
powierzchni użytkowej.”;

g) załączniki nr 1 i nr 2 do Zasad otrzymują
brzmienie zgodnie z treścią załączników nr 1 i 2
do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Długołęka.

§ 3

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

PRZPWODNICZICZ
RADZ GMINZ

MIROSŁAW DUDA
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ZaiąpzniP nr 1 Xo sprwaiw RaXw Gminw
DisioipPa nr XV/176/08 z Xnia 13 marpa
2008 r. (poz. 1415)
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ZaiąpzniP nr 2 Xo sprwaiw RaXw Gminw
DisioipPa nr XV/176/08 z Xnia 13 marpa
2008 r. (poz. 1415)
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA
NR XXI/142/2008

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie sprwa enia miejspoweio p ans zaiospoXarowania przes2rzenneio
obszars w obrpbie wsi GoXziPowipe, w iminie Oiawa

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.p Nr 142p poz. 1591 ze zmianami)
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 rp Nr 80p poz. 717 ze zmianami) oraz
w nawiązaniu do uchwały nr XII/78/2007 Rady Gminy Oława z dnia
12 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi
Godzikowicep Rada Gminy Oława uchwalap co następuje:

R O Z D Z I A R   I

PRZEDMIOT UCHWAŁY I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi
Godzikowice po stwierdzeniu jego zgodności z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Oławap
uchwalonego uchwałą nr XXI/141/2008 Rady Gmi-
ny Oława z dnia 12 marca 2008 r.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Godzikowicep
zwany dalej planemp obejmuje obszar działki nr
459/6 z przyległymi drogamip zgodnie z załączni-
kiem graficznym do uchwały.

3. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowaniap

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
negop

3) zasad ochrony środowiskap przyrody i krajobrazu
kulturowegop

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnejp

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznychp

6) parametrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenup

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochroniep ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisówp

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomościp

9) szczegółowych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniup

10) zasad modernizacjip rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznejp

11) sposobów tymczasowego zagospodarowaniap
urządzania i użytkowania terenówp
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12) stawki procentowejp na podstawie której ustala
się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieru-
chomości.

§ 2

Ustalenia planu wyrażone są poprzez:
1) rysunek planu w skali 1:1000p stanowiący załącz-

nik graficzny do niniejszej uchwałyp obowiązujący
w zakresie granic obszaru objętego planemp prze-
znaczenia terenówp linii rozgraniczającychp nieprze-
kraczalnych linii zabudowy oraz granicy strefy
ochrony reliktów archeologicznych;

2) zasady zagospodarowania terenów określone w
rozdziale II niniejszej uchwały;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji określone w rozdziale III niniejszej
uchwały;

4) zasady ochrony środowiska oraz zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków określone w
rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1. p anie – należy przez to rozumieć miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennegop o którym mowa
w § 1 uchwały;

2. rwssnPs p ans – należy przez to rozumieć rysunek
w skali 1:1000p stanowiący integralną część planu
– załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3. 2erenie – należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymip
oznaczony symbolem funkcjip zgodnie z oznacze-
niami graficznymi określonymi w legendzie;

4. nieprzePrapza nej  inii zabsXoww – należy przez to
rozumieć linięp której nie może przekroczyć ze-
wnętrzny obrys budynku;

5. powierzprni zabsXoww – należy przez to rozumieć
powierzchnię ograniczoną zewnętrznym obrysem
budynkup

6. przepisapr szpzeió nwpr – należy przez to rozumieć
aktualne w momencie realizacji uchwały przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymip normy bran-
żowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem
wynikające z prawomocnych decyzji administracyj-
nych.

R O Z D Z I A R   II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 4

Przeznapzenie 2erenów

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
P/U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: 2eren obieP2ów proXsPpwj-

nwpr i ssisiowwpr.
2. Za zgodną z planem uznaje się:

1) lokalizację obiektów aktywności gospodarczej o
charakterze produkcyjnymp z wyłączeniem ak-
tywności związanych z produkcją rolnicząp

2) lokalizację obiektów aktywności gospodarczej o
charakterze usługowymp z wyłączeniem aktyw-
ności związanych z obsługą rolnictwa oraz
obiektów handlowychp o powierzchni sprzedaży
powyżej 400 m².

3. Za zgodną z planem uznaje się również:
1) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznejp
2) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z nie-

zbędnymi miejscami postojowymi dla potrzeb
obsługi zamierzonej działalnościp

3) lokalizację środków ochrony czynnejp takich jak
n.p. przesłony akustyczne z materiałów dźwię-
kochłonnychp ograniczających hałas emitowany
poza obszar zakładu produkcyjnego do wartości
normatywnych.

4. Na terenie P/U obowiązuje zakaz lokalizacji zabu-
dowy mieszkaniowej i usług chronionych (typu
szkołap przedszkole itp.).

§ 5

ZasaXw oprronw i Psz2ai2owania iaXs przes2rzenneio

1. Nie ustala się w planie obowiązującej formy da-
chówp dopuszczając zarówno dachy stromep o na-
chyleniu połaci 38º–45ºp jak i płaskie (dla obiektów
o powierzchni zabudowy powyżej 200 m²). W
przypadku realizacji dachów stromych – do ich po-
krycia należy stosować dachówkę lub blachoda-
chówkęp matowąp w kolorze czerwonym.

2. Maksymalna wysokość budynkówp mierzona od
poziomu gruntu do najwyższego punktu lub kaleni-
cy dachup wynosi 15 m.

3. Budynki kryte dachami stromymi powinny mieć
elewacje tynkowep o stonowanej kolorystyce.

4. Wyklucza się możliwość stosowania ogrodzeń be-
tonowych i prefabrykowanych; ogrodzenia winny
być kształtowane w nawiązaniu do historycznych
rozwiązań: murowanep z elementami drewnap me-
taloplastyki; ograniczenie wysokości ogrodzeń – do
1p60 m.

5. Wyklucza się możliwość realizacji konstrukcji wie-
żowych i dominant przestrzennych.

6. Rereny zabudowy produkcyjnej i usługowej winny
być zagospodarowane z wprowadzeniem zieleni
towarzyszącej.

7. Obsługa komunikacyjna terenu – z przyległej drogi
dojazdowejp oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem KDD (działka nr 545).

8. Obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy – w
odległości 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej
klasy KDG i 6 m od linii rozgraniczającej drogi KDD.

§ 6

Parame2rw i wsPaźniPi Psz2ai2owania zabsXoww
i zaiospoXarowania 2erens

Dopuszczalna powierzchnia zabudowy – do 60% po-
wierzchni działki (dotyczy budynków); pozostała po-
wierzchnia (drogi wewnętrznep parkingip place i zieleń)
– min. 40%.

§ 7

Szpzeió ne warsnPi zaiospoXarowania 2erenów
oraz oiranipzenia w ipr sżw2Powanis

1. W granicach opracowania planu obowiązuje zakaz
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usług chro-
nionych.

2. W rejonie południowo-zachodniego narożnika terenu
objętego planem przewidywany jest przebieg pro-
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jektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz
ze strefą ochronną. Zagospodarowanie terenu –
z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

§ 8

Terminw i sposobw 2wmpzasoweio zaiospoXarowania,
srząXzenia i sżw2Powania 2erenów

Dla terenu objętego planem ustala się tymczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania zgodny z
dotychczasowym.

§ 9

Wwmaiania wwniPająpe z po2rzeb Psz2ai2owania
przes2rzeni psb ipznwpr

W obszarze objętym granicami opracowania planu
terenami stanowiącymi przestrzenie publiczne są tere-
ny komunikacji. Zasady ich zagospodarowania okre-
ślone zostały w § 12 niniejszej uchwały.

§ 10

Szpzeióiowe zasaXw i warsnPi poXziais nierspromoapi

Pwentualny podział terenu P/U winien zapewnić każdej
działce powiązanie z drogą publiczną (KDD) poprzez
komunikację wewnętrzną. Wyklucza się służebność
drogową działek niebędących drogami.

§ 11

Sposobw zaiospoXarowania 2erenów  sb obieP2ów
poX eiająpwpr oprronie na poXs2awie przepisów

szpzeió nwpr

1. Obszar objęty planem przewidziany jest do ochro-
nyp zgodnie z przepisami szczególnymip w związku
z położeniem w zasięgu:
1) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP

321) „Kąty Wrocławskie–Oława–Brzeg”;
2) strefy ochronnej pośredniej ujęć wody pitnej dla

miasta Wrocławia i aglomeracji.
2. W granicach obszaru objętego planem nie wystę-

pują tereny górniczep obszary narażone na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych.

R O Z D Z I A R   III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 12

ZasaXw obsisii w zaPresie PomsniPapji

1. Istniejącą drogę krajową nr 94 w granicach opra-
cowania planu oznacza się na rysunku planu sym-
bolem KDG; dla terenu tego obowiązują następują-
ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: 2eren psb ipznej Pomsni-

Papji Xroiowej, Xroia iiówna;
2) wyklucza się obsługę komunikacyjną terenu P/U

z drogi głównej;
3) szerokość drogi KDG w liniach rozgraniczających

– 25 m; zagospodarowanie – zgodnie z przepi-
sami szczególnymi i ustaleniami zarządcy drogi.

2. Istniejącą drogę gminną (działka nr 545) oznacza
się na rysunku planu symbolem KDD; dla terenu te-
go obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: 2eren psb ipznej Pomsni-
Papji Xroiowej, Xroia XojazXowa;

2) ustala się obsługę komunikacyjną terenu P/U z
drogi KDD;

3) za zgodą zarządcy drogi uznaje się za zgodną z
planem lokalizację obiektów małej architekturyp
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

4) szerokość drogi KDD w liniach rozgraniczających
– 13 m (zgodna ze stanem aktualnym); zago-
spodarowanie – zgodnie z przepisami szczegól-
nymi i ustaleniami zarządcy drogi.

3. Pwentualną komunikację wewnętrzną na terenie
P/U należy dostosować do sposobu jego zagospo-
darowania – w razie podziału terenu każda z jego
części musi być powiązana z drogą publiczną
(KDD).

4. Na terenie P/U inwestor winien zapewnić potrzebną
ilość stanowisk postojowych dla samochodówp
przyjmując jako minimum 1 miejsce na każde roz-
poczęte 30 m² powierzchni zabudowy. Na każde
12 miejsc postojowych należy przewidzieć 1 miej-
sce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

§ 13

ZasaXw obsisii w zaPresie inwras2rsP2srw 2eprnipznej

Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu:
1. Zaopatrzenie wodę z sieci wodociągowej na wa-

runkach określonych przez zarządcę sieci.
2. Odprowadzanie ścieków:

1) ścieki z terenu opracowania planu odprowa-
dzane będą docelowo do sieci kanalizacji sani-
tarnej i za jej pośrednictwem do oczyszczalni
ścieków ;

2) do czasu zrealizowania kanalizacji dopuszcza
się rozwiązania tymczasowep zgodne z odpo-
wiednimi przepisami szczególnymi;

3) odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej ścieków
pochodzenia przemysłowego i technologiczne-
go nastąpi po uprzednim oczyszczeniu ich na
terenie własnym inwestora.

3. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
czynnych odprowadzać należy docelowo do sieci
kanalizacji deszczowej (po uprzednim ich oczysz-
czeniup zapewniającym usunięcie substancji ropo-
pochodnych).

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznejp zgodnie z warunkami określo-
nymi przez zarządcę sieci. W granicach obszaru
objętego planem przewiduje się lokalizację stacji
transformatorowychp zgodnie z zapotrzebowa-
niemp na terenach własnych inwestorap z zapew-
nieniem dostępu transportu i obsługi tych urzą-
dzeń. W rejonie południowo-zachodniego narożni-
ka terenu P/U przewidywany jest przebieg projek-
towanej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze
strefą ochronną.

5. Ogrzewanie budynków paliwem o niskiej zawar-
tości zanieczyszczeń – zaleca się energię elek-
trycznąp olej opałowy i inne ekologiczne.

6. Zaopatrzenie w gaz – docelowo – z sieci gazowej
średniego ciśnieniap po spełnieniu technicznych i
ekonomicznych warunków przyłączenia.

7. Ustala się rozbudowę istniejącej sieci telekomuni-
kacyjnej lub realizację nowejp na warunkach
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uzgodnionych z operatorami sieci telekomunika-
cyjnych.

8. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych i
nieuciążliwych odpadów poprodukcyjnych – po-
przez gromadzenie w przystosowanych pojemni-
kach oraz zorganizowany wywóz na wysypisko
odpadów komunalnych.

9. Unieszkodliwianie uciążliwych odpadów popro-
dukcyjnych – zgodnie z przepisami szczególnymi.

10. Urządzenia technicznep dla których nie przewidziano
wydzielonych terenów i które nie będą mogły być
realizowane w liniach rozgraniczających terenów
komunikacjip mogą być realizowane w granicach
własności prywatnych za zgodą ich właścicieli.

R O Z D Z I A R   IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 14

ZasaXw oprronw aroXowisPa przwroXnipzeio
i Prajobrazs Ps 2sroweio

1. Wszelkie uciążliwościp związane z prowadzoną
działalnością produkcyjną i usługowąp przekraczają-
ce normy określone prawemp nie mogą wykraczać
poza granice władania.

2. W granicach obszaru objętego planem wyklucza się
możliwość wprowadzenia do wód powierzchnio-
wych i gleby nieoczyszczonych ścieków oraz sub-
stancji powstających w wyniku prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej.

3. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi powinny być utwardzo-
ne i skanalizowanep a wody opadowe powinny być
przed odprowadzeniem oczyszczone.

4. Odprowadzenie wód opadowych do rowów melio-
racyjnych oraz wszelkie kolizje z urządzeniami
wodno-melioracyjnymip wymagają uzgodnienia z ich
właścicielem.

5. Ustala się obowiązek zachowania istniejącej zieleni
wysokiej i wprowadzenia nowej zielenip towarzy-
szącej zabudowie. Niezabudowane i nieutwardzone
części terenu należy zagospodarować jako po-
wierzchnie biologicznie czynne.

6. Przed podjęciem prac budowlanych należy zdjąć
warstwę ziemi próchniczej z części terenów prze-
znaczonych na usytuowanie budynków oraz na
powierzchnie utwardzonep a następnie odpowiednio
ją zagospodarować.

7. Architektura obiektów usługowych i usługowo-
-produkcyjnych winna być dostosowana do współ-
czesnych form architektury przemysłowej i produk-
cyjnej oraz nawiązywać do lokalnejp historycznej
tradycji architektonicznej i uwzględniać walory ota-
czającego krajobrazu kulturowego.

§ 15

ZasaXw oprronw XzieXzip2wa Ps 2sroweio i zabw2Pów
oraz Xóbr Ps 2srw wspóipzesnej

1. W granicach obszaru objętego opracowaniem planu
wprowadza się strefę ow ochrony reliktów arche-
ologicznychp oznaczoną na rysunku planu.

2. Obowiązuje wymóg uzgadniania z Dolnośląskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich
zamierzeń inwestycyjnych w zakresie prac ziem-
nych – co do konieczności ich prowadzenia pod
nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem Dol-
nośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Nadzór archeologiczny i ratownicze badania
archeologicznep prowadzone przez uprawnionego
archeologap odbywają się na koszt inwestora.

3. Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzy-
skać przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla
robót niewymagających pozwolenia na budowę –
przed realizacją inwestycjip tj. przed uzyskaniem za-
świadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

4. Zasoby ewidencji i rejestru stanowisk archeologicz-
nych podlegają sukcesywnej weryfikacji i uzupełnie-
niom; należy więc się liczyć z możliwością odkrycia
nowych stanowisk archeologicznychp również w gra-
nicach obszaru objętego opracowaniem planu.

R O Z D Z I A R   V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

Ustala się stawkę procentowąp służącą naliczaniu jed-
norazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
– zgodnie z art. 36p ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 30%.

§ 17

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Godzikowicep uchwalonego uchwałą nr
XXXIX/436/2002 Rady Gminy Oława z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r.p ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego Nr 21 z dnia 11 marca
2003r.p poz. 601p w granicach obszaru objętego ni-
niejszym planem tracą ważność.

§ 18

Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1. załącznik nr 1 – załącznik graficzny – Rysunek pla-

nu w skali 1:1000;
2. załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realiza-

cji ustalonych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej;

3. załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Oława.

§ 20

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

PRZPWODNICZICZ
RADZ GMINZ

DARIUSZ WITKOWSKI
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ZaiąpzniP nr 1 Xo sprwaiw RaXw Gminw
w Oiawie nr XXI/142/2008 z Xnia 12 marpa
2008 r. (poz. 1416)
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ZaiąpzniP nr 2 Xo sprwaiw RaXw Gminw
w Oiawie nr XXI/142/2008 z Xnia 12 marpa
2008 r. (poz. 1416)

ROZSTRZYGNIICIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEUĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

W granicach obszaru objętego planem nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nejp które należą do zadań własnych gminy.

ZaiąpzniP nr 3 Xo sprwaiw RaXw Gminw
w Oiawie nr XXI/142/2008 z Xnia 12 marpa
2008 r. (poz. 1416)

ROZSTRZYGNIICIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Godzikowice – w dniach od 29.11.2007 do 21.12.2007. – nie zgłoszono
żadnych uwag do projektu planu.

1417

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
NR 63/2008

z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie ss2a enia wwsoPoapi opia2w za zaPwa2erowanie i wwżwwienie
w Doms Wpzasów Dziepippwpr w DsszniPapr ZXrojs

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142p poz. 1592 z późn.
zm.) w związku z § 66 ust. 3ap 4 i 8 rozporządzenia Ministra Pdukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych
zasad działania placówek publicznychp warunków pobytu dzieci i młodzieży w
tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców
za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52p poz. 467 z 2005 r.
z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwalap co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za zakwaterowanie dzieci i młodzieży
w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdrojup
w wysokości 36 zł.

§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie przez Dyrektora
Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju
kosztów surowca przeznaczonego na wyżywieniep
w wysokości 9 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu
Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZPWODNICZICZ ZARZIDU
KRZYSZTOF BALDY

WICPSRAROSRA
MAREK JAGÓDKA

PRAROWZ CZRONPK ZARZIDU
MAREK SZPAK

CZRONPK ZARZIDU
HENRYK WNĘTRZAK

CZRONPK ZARZIDU
MARIAN PÓŁTORANOS



–  8464  –

Pgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiup 50-951 Wrocławp pl. Powstańców Warszawy 1p tel. 0-71/340-64-74p

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Aeleniej Górzep 58-506 Aelenia Górap ul. Wiejska 29p tel. 0-75/764-72-99p

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychup 58-300 Wałbrzychp ul. Słowackiego 23a–24p tel. 0-74/849-40-70p

2) w przypadku prenumeratyp na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędup

50-951 Wrocławp pl. Powstańców Warszawy 1p tel. 0-71/340-62-02.

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

pl. Powstańców Warszawy 1p 50-951 Wrocławp tel. 0-71/340-62-54. Rreść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie:

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

WwXawpa: Wojewoda Dolnośląski

ReXaPpja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiegop

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiegop 50-951 Wrocławp pl. Powstańców Warszawy 1p tel. 0-71/340-66-21

SPiaX, XrsP i rozpowszeprnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędup 50-951 Wrocławp pl. Powstańców Warszawy 1

Dws2rwbspja: 2e . 0-71/340-62-02

Rłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocławp pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz.                                            PR ISSN 0239-8362                     Cena: 19,10 zi (w tym 7% VAR)

                                                                                                                              na CD 15,59 zi (w tym 7% VAR)


