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ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
NR 132 

z dnia 5 maja 2008 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniaw sysa 
do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborszym nr 1 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Srdynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.U zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Miękinia, w okręgu wyborczym nr 1, w związku 
z wygaśnięciem mandatu radnego Michała Gawliń-
skiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady 
nr XXII/225/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 1 wybiera się 1 radnego. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się 
na niedzielę 20 lipca 2008 r. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych, o których stanowi Srdynacja wyborcza 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do 
zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 wz. WSREWSDY DSLNSŚLĄSKIEGS 

 ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI 
 WICEWSREWSDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 129 –  9076  – Moz. 1525 

Zał sznik do zarz dzenia Wowewody 
Dolnośl skiego nr 132 z dnia 5 mawa 
2008 r. (poz. 1525) 

 
 

KALENDARZ WYZORCZY 

dla wyborów uzupełniaw sysa do Rady Gminy Miękinia 
w okręgu wyborszym nr 1 

 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

do 21 maja 2008 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Woje-
wody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wy-
bieranych radnych w okręgu wyborczym 

do 31 maja 2008 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu 
wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wy-
borczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini 

• zawiadomienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o utworzeniu komitetu   
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego  

do 2 czerwca 2008 r. • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu kandydatów do składu 
Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini 

do 5 czerwca 2008 r. • powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji Wybor-
czej w Miękini 

do 20 czerwca 2008 r. • zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 
do 20 czerwca 2008 r.  
do godz. 24oo 

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini list kandydatów na radnego dla 
okręgu wyborczego nr 1 

do 29 czerwca 2008 r. • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Miękini obwodowej komisji wy-
borczej nr 4 

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o nume-
rze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej 

do 30 czerwca 2008 r.  • przyznanie w drodze losowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Miękini nu-
merów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego  

do 5 lipca 2008 r. • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Miękini o zareje-
strowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, dane 
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznacze-
niami kandydatów i list 

do 6 lipca 2008 r. • sporządzenie w Urzędzie Gminy w Miękini spisu wyborców   
18 lipca 2008 r. 
godz. 24oo 

• zakończenie kampanii wyborczej   

do 19 lipca 2008 r. • przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej  spisu wyborców                                     
    20 lipca 2008 r. 
    godz. 6oo – 20oo 

• głosowanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 129 –  9077  – Moz. 1526 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZOLESŁAWIEC 
NR XXII/200/08 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

o zmianie usawały nr XX/206/04 Rady Miasta Zolesławies z dnia 26 mawa 
2004  r.  w  sprawie  usawalenia  wieloletniego  programu  gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miewskiew Zolesławies 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 156; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 133; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218U 
oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. z 2004 r. 
Nr 281, poz. 2783 oraz poz. 2786; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, 
poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128,  
poz. 902, Nr 173, poz. 1218U Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec 
z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wielo-
letniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 129, poz. 2222 ze zm.U 
zmienia się treść załącznika nr 3 w brzmieniu stano-
wiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Mrezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 
 
 
 

§ 3 

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

§ 4 

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń 
urzędu Miasta, w siedzibie jednostek organizacyjnych 
gminy, lokalnych mediach oraz w Biuletynie Informacji 
Mublicznej. 
 
 
 MRZEWSDNICZĄCA RADY 

 JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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Zał sznik do usawały Rady Miasta 
Zolesławies nr XXII/200/08 z dnia 
23 kwietnia 2008 r. (poz. 1526) 

 
 

Lokale mieszkalne wyłączone ze sprzedaży na rzecz najemców 
w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych 

 
 

Lp. Adres Rodzaj Ilość lokali 

  1 Bobrowa Nr 9 Budynek mieszkalny – zły stan techniczny   3 
  2 Drzymały Nr 8 Budynek mieszkalny   4 
  3 Garncarska Nr 18 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   8 
  4 Garncarska Nr 20 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   7 
  5 Garncarska Nr 21 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   7 
  6 Gdańska Nr 9 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   8 
  7 Karola Miarki Nr 14 Budynek mieszkalny   4 
  8 Komuny Maryskiej Nr 8a Budynek mieszkalny   3 
  9 Komuny Maryskiej Nr 9 Budynek mieszkalny   7 
10 Komuny Maryskiej Nr 10 Budynek mieszkalny   6 
11 Komuny Maryskiej Nr 11 Budynek mieszkalny   4 
12 Komuny Maryskiej Nr 14 Budynek mieszkalny   5 
13 Komuny Maryskiej Nr 33 Budynek mieszkalny 12 
14 Kościuszki Nr 37 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   4 
15 Kościuszki Nr 37a  Budynek mieszkalny – lokale socjalne 10 
16 Kościuszki Nr 39 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   4 
17 Kościuszki Nr 39a Budynek mieszkalny – lokale socjalne   8 
18 Kościuszki Nr 41 Budynek mieszkalny – lokale socjalne 12 
19 Kościuszki Nr 43 Budynek mieszkalny – lokale socjalne 14 
20 Kościuszki Nr 45 Budynek mieszkalny – lokale socjalne 20 
21 Kościuszki Nr 47 Budynek mieszkalny – lokale socjalne 12 
22 Kościuszki Nr 47a Budynek mieszkalny – lokale socjalne   4 
23 Kościuszki Nr 49 Budynek mieszkalny – lokale socjalne 20 
24 Kościuszki Nr 56 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   6 
25 Kościuszki Nr 56a Budynek mieszkalny – lokale socjalne   6 
26 Kościuszki Nr 56b Budynek mieszkalny – lokale socjalne   6 
27 Kościuszki Nr 56c Budynek mieszkalny – lokale socjalne   8 
28 Kościuszki Nr 56d Budynek mieszkalny – lokale socjalne   6 
29 Kościuszki Nr 56e Budynek mieszkalny – lokale socjalne   6 
30 Lipowa Nr 20 / 22 Budynek mieszkalny – lokale socjalne 14 
31 Mazowiecka Nr 2 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   8 
32 Sbrońców oelu Nr 6 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   8 
33 Miaskowa Nr 1 Budynek mieszkalny – zły stan techniczny   5 
34 Miaskowa Nr 2 Budynek mieszkalny – zły stan techniczny   5 
35 Miaskowa 12 Budynek mieszkalny   3 
36 Molna Nr 16 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   8 
37 Ml. Miastowski Nr 16 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   3 
38 Warszawska Nr 18 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   8 
30 Wierzbowa Nr 1 Budynek mieszkalny – lokale socjalne   8 
40 Zgorzelecka 23 Budynek mieszkalny   3 
41 Zgorzelecka Nr 34 Budynek mieszkalny – zły stan techniczny   5 
42 Zgorzelecka Nr 36 Budynek mieszkalny – zły stan techniczny   4 
43 Żwirki i Wigury Nr 12 Budynek mieszkalny 76 

           382 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZOLESŁAWIEC 
NR XXII/201/08 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zaliszenia ulis do kategorii dróg gminnysa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218U i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, 
poz. 1381,  z 2008 r.  Nr 54,  poz. 326U,  po  zasięgnięciu  opinii  Zarządu 
Mowiatu Bolesławieckiego, Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulice (drogiU 
w granicach niżej wymienionych działek: 
1U nr 15/4 o pow. 0,6058 ha (KW nr RG1B/ 

/00039004/0U, nr 178/2 o pow. 0,4619 ha, 
(KW nr RG1B/00014912/7U, położonych w ob-
rębie 4 miasta Bolesławiec; 

2U nr 67/3 o pow. 0,0395 ha (KW nr RG1B/ 
/00026186/5U oraz nr 77, nr 80/9, nr 81, 
nr 101, nr 103/2 o łącznej pow. 0,6602 ha, 
(KW nr RG1B/00014912/7U, położonych w ob-
rębie 4 miasta Bolesławiec; 

3U nr 353/4, nr 355, nr 358 i nr 360 o łącznej po-
w. 0,6966 ha, (KW nr RG1B/00014969/1U, po-
łożonych w obrębie 12 miasta Bolesławiec. 

2. Ulice (drogiU, o których mowa w ust. 1, są ozna-
czone kolorem żółtym na mapach, stanowiących 
załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Mrezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 3 

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

 JANINA URSZULA PIESTRAK BABIJCZUK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZOLESŁAWIEC 
NR XXII/202/08 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie nadania nazwy ulisy na terenie miasta Zolesławies 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218U Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nowo utworzonej ulicy (drodzeU położonej w połu-
dniowej części miasta Bolesławiec, stanowiącej 
działki  nr  353/4,  nr  355  i  nr  358  o  łącznej 
pow. 0,6286 ha, (KW nr RG1B/00014969/1U, ob-
ręb 12 miasta Bolesławiec nadaje się nazwę: 
„ulisa Zbigniewa Herberta”. 

2. Mrzebieg i granice ulicy wymienionej w ust. 1 ozna-
czone są kolorem żółtym na mapie, stanowiącej za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Mrezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 3 

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

 JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZOLESŁAWIEC 
NR XXII/206/08 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

o zmianie  usawały  Rady  Miasta  Zolesławies  nr  XVI/131/07  z  dnia 
28 listopada 2007 r.  w  sprawie  określenia  zasad  ustalania,  poboru, ter-
minów  płatnośsi  i wysokośsi  stawek  opłaty  targowew oraz inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558: Nr 113, poz. 984; 
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, 
poz. 1218U oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847U Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Miasta Bolesławiec nr XłI/131/07 
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia za-
sad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagro-
dzenia za inkaso, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie  
w postaci załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Mrezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 
 
 
 

§ 3 

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

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec 
oraz w Biuletynie Informacji Mublicznej. 
 
 
 MRZEWSDNICZĄCA RADY 

 JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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TAZELA 
dziennysa stawek opłaty targowew 

 
 

Lp. Mrzedmiot  opłaty targowej 
Wysokość stawek 

dziennych w złotych 
  1. Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, wiadra itp. 2,50 
  2. Sprzedaży drobnych ilości warzyw, owoców, kwiatów, jaj, sera 

i masła pochodzących z działki lub gospodarstwa rolnego, przez dział-
kowiczów i rolników 

 
2,00 

  3. Sprzedaż z motocykla, roweru, wózka itp. 3,00 
  4. Sprzedaż z samochodu osobowego lub z przyczepy: 

aU za zajęcie dodatkowej powierzchni poza samochodem lub przycze-
pą za 1 m kw. powierzchni 

8,00 
 

2,00 
  5. Sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t: 

aU za zajęcie dodatkowej powierzchni poza samochodem za 1 m kw. 
powierzchni 

11,00 
 

2,00 
  6. Sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t: 

aU a zajęcie dodatkowej powierzchni poza samochodem za 1 m kw. 
powierzchni 

15,00 
 

2,00 
  7. Sprzedaż z samochodu ciężarowego lub ciągnika z przyczepą produk-

tów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym: 
aU za zajęcie dodatkowej powierzchni poza samochodem ciężarowym 

i ciągnikiem z przyczepą za 1 m kw. powierzchni 

 
9,00 

 
2,00 

  8. Sprzedaż z wozu konnego: 
aU za zajęcie dodatkowej powierzchni poza wozem konnym za 1 m 

kw. powierzchni 

5,00 
 

2,00 
  9. Sprzedaż przy ławach i stołach za 1 m kw. zajętej powierzchni  3,00 
10. Sprzedaż prowadzona na stoiskach, na straganach, w kioskach 

i w przenośnych pawilonach za 1 m kw. powierzchni terenu: 
aU za zajęcie do 20 m kw.  
bU za zajęcie powyżej 20 m kw., za każdy dodatkowy 1 m kw. po-

wierzchni  

 
 

0,40 
 

0,50 
11. Sprzedaż towarów wystawionych poza nieruchomość znajdującą się 

na terenie targowiska za 1 m kw. powierzchni, 
aU za zajęcie do 10 m  kw. 
bU za zajęcie powyżej 10 m kw., za każdy dodatkowy 1 m kw. po-

wierzchni  

 
 

0,30 
 

3,00 
 

Sbjaśnienia: 

1. Spłata za 1 m kw. – opłata za każdy rozpoczęty m kw. powierzchni zajętej na sprzedaż, 
2. Mrzyczepa – także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół. 
3. Stoisko – odpowiednio urządzony punkt sprzedaży, poza ławami i stołami. 
4. Stragan – niewielki, prowizorycznie urządzony punkt sprzedaży, również tzw.„żaby” 

i „szczęki”. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZOLKOWIE 
NR XVIII/122/08 

z dnia 28 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały nr XLIII/282/02 Rady Miewskiew w Zolkowie 
z dnia  29  stysznia 2002 r.  w  sprawie  określenia  zasad  gospodarowania 

komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta i gminy Zolków 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.U Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIII/282/02 Rady Miejskiej w Bolkowie 
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na 
terenie miasta i gminy Bolków, zmienionej uchwałami: 
nr XLł/295/02 z dnia 29 marca 2002 r. oraz 
nr IX/42/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r., w § 4 ust. 2 
skreśla się fragment w brzmieniu: 
„jednakże nie dłużej niż przez okres pięciu lat. Sbniże-
nie stawek czynszu do wysokości wynikającej 
z uchwały następuje począwszy od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 
pięcioletni okres opłacania wyższego czynszu, nie 
wcześniej jednak niż od następnego miesiąca po wej-
ściu w życie niniejszej uchwały”. 

§ 2 

Zmiana, o której mowa w § 1, ma zastosowanie do 
stawek czynszu ustalonych w drodze przetargu lub 
negocjacji po wejściu w życie niniejszej uchwały. 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr IX/42/03 Rady Miejskiej w Bol-
kowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XLIII/282/02 Rady Miejskiej w Bolkowie 
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na 
terenie miasta i gminy Bolków. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Bolkowa. 

§ 5 

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

 MAREK JANAS 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZOLKOWIE 
NR XVIII/127/08 

z dnia 28 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały nr XLVI/298/02 Rady Miewskiew w Zolkowie 
z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nierusaomośsiami  stanowi symi  własność  Gminy  Zolków oraz nabywania 

przez Gminę Zolków nierusaomośsi do gminnego zasobu nierusaomośsi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianamiU, w związku z art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, 
art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7 i ust. 2, art. 70 ust. 4, art. 72, art. 73 ust. 3, art. 77 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianamiU Rada Miejska w Bolkowie 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XLłI/298/02 Rady Miejskiej w Bolkowie 
z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę 
Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nierucho-
mości, zmienionej uchwałami: nr IX/45/03 z dnia 
30 kwietnia 2003 r., nr XXłI/134/04 z dnia 29 paź-
dziernika 2004 r., nr XXXł/181/05 z dnia 29 czerwca 
2005 r. i nr XIII/85/07 z dnia 26 października 2007 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. w § 18 w ust. 1: 

aU skreśla się pkt 1, 
bU pkt 2 otrzymuje brzmienie” 

„2U przy jednorazowej zapłacie ceny za nabywa-
ny lokal mieszkalny bonifikata wynosi: 
aU 999 – jeżeli wskutek równoczesnej 

sprzedaży wszystkie mieszkania w bu-
dynku przestają być własnością gminy, 
pod warunkiem złożenia wniosku o ich 
sprzedaż w terminie do dnia 31 grudnia 
2009 roku, 

bU 959 – we wszystkich pozostałych przy-
padkach,”, 

2. w § 18 ust. 3 w końcu zdania skreśla się litery 
„i c”, 

 

3. w § 22: 
aU skreśla się ust. 4, 
bU ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Mrzy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz 
z prawem do gruntu w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemcy cenę sprzedaży lo-
kalu i gruntu ustala się w wysokości równej 
ich wartości określonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego.”. 

§ 2 

Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie 
uchwały, a niezakończonych ostatecznie, stosuje się 
przepisy niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Bolkowa. 

§ 4 

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

 MAREK JANAS 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUZINIE 
NR XXVI/97/08 

z dnia 25 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miewskiego Ośrodka Pomosy Społesznew 
w Lubinie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218U uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W Statucie Miejskiego Sśrodka Momocy Społecznej 
w Lubinie, stanowiącym załącznik do uchwały 
nr XL/228/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 
29 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Miej-
skiemu Sśrodkowi Momocy Społecznej w Lubinie, 
zmienionym uchwałą nr XXłII/140/04 Rady Miejskiej 
w Lubinie z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie zmiany 
Statutu Miejskiego Sśrodka Momocy Społecznej 
w Lubinie i uchwałą nr XLIł/220/04 Rady Miejskiej 
w Lubinie z dnia 5 października 2004 r. w sprawie 
zmiany Statutu Miejskiego Sśrodka Momocy Społecz-
nej w Lubinie, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 Statutu dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 
„11. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud-

nieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, 
poz. 1143 z późn. zm.U.” 

2. W § 4 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Sśrodek realizuje zadania określone w ustawie 

o zatrudnieniu socjalnym w części dotyczącej 
prowadzenia klubu integracji społecznej.” 

3. § 11 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: 
„W skład Sśrodka wchodzą: 
1U Dom Spieki Szarotka; 
2U Dom Dziennego Mobytu „Senior”; 
3U Sśrodek Spiekuńczo-Rehabilitacyjny, 
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4U Żłobek Nr 2; 
5U Żłobek Nr 3; 
6U Klub Integracji Społecznej; 
7U Mieszkania chronione”. 

4. W § 12 Statutu ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Dyrektor Sśrodka może tworzyć działy, sekcje, 

wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pra-
cy.” 

5. § 15 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: 
„Szczegółowe zasady działania i strukturę Sśrodka 
określa  regulamin  organizacyjny,  ustalany  przez 
Dyrektora Sśrodka.” 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Mrezydentowi Miasta 
Lubina. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 MRZEWSDNICZĄCY 
 RADY MIERSKIER 

 MAREK BUBNOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA ZOGATYNIA 
NR XXVI/196/08 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

o zmianie usawały nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta w Zogatyni z dnia 
8  szerwsa  2004  r.  w  sprawie  ustalenia  minimalnysa  stawek  szynszu 

za dzierżawę gruntów stanowi sysa gminny zasób nierusaomośsi 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.U Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XłII/136/04 Rady Gminy i Miasta 
w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 r. wprowadza się 
następujące zmiany. 
1. Zmienia się treść § 1 poprzez nadanie mu brzmie-

nia: 
Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu 
netto za dzierżawę 1 m2 gruntu z gminnego zasobu 
nieruchomości zajętego pod: 
1U Działalność nierolniczą  związaną z: 

aU lokalizacją garaży       –   2,00 zł 
bU działalnością handlową 

w wysokości        –   4,00 zł 
cU działalnością usługową 

w wysokości          –   3,00 zł 
dU pozostałą działalnością      –   0,05 zł 

2U Sgród przydomowy oraz rekreację  –   0,05 zł 
3U Umieszczenie reklam poza pasem drogowym: 

aU za powierzchnię gruntu 
odpowiadającą powierzchni 
reklamy          – 30,00 zł 

bU bilbordy, banery, transparenty  – 10,00 zł 
cU parkingi, place manewrowe 

– szkoły nauki jazdy       –   0,60 zł 

2. Zmienia się treść § 2 poprzez nadanie mu brzmie-
nia: 
Ustala się minimalne dzienne stawki czynszu netto 
za dzierżawę gruntu z gminnego zasobu nierucho-
mości zajętego pod działalność rozrywkową: cyrk, 
wesołe miasteczko, lunapark itp. – 100,00 zł. 

§ 2 

Mozostałe  postanowienia  uchwały  nr XłII/136/04 
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 
2004 r. nie ulegają zmianie.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bogatynia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 MRZEWSDNICZĄCY 
 RADY GMINY I MIASTA 

 PAWEŁ SZCZOTKA 
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1534 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XV/92/2008 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały nr IV/19/2007 Rady Gminy Czernisa z dnia 
26  lutego  2007  r.  dot.  ustalenia  nazw  ulis  we  wsiasa  Dobrzykowise, 

Krzyków i Nadolise Wielkie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.U Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

§ 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 
„2. Dobrzykowice: 

1U ul. Parkowa – (działka nr 341/132) – kontynu-
acja ulicy Markowej (działka nr 83/11U w Krzy-
kowie, biegnie dalej w kierunku północno-za-
chodnim; 

2U ul. Lipowa – (działka nr 341/138) – kontynu-
acja ulicy Lipowej (działka nr 83/12 i 83/3U 
w Krzykowie, biegnie dalej w kierunku zachod-
nim; 

3U ul. Leśna – (działka nr 344/38) – kontynuacja 
ulicy Leśnej (działka nr 96/15, 96/20, 96/17, 
96/18U, biegnie dalej w kierunku wschodnim, 
do działki nr 344/31”. 

 
 

§ 2 

Mozostałe postanowienia uchwały pozostają bez 
zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 4 

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

 MRZEWSDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 KAROL PIETRUCHA 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XV/93/2008 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia nazw ulis we wsiasa Dobrzykowise oraz Krzyków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianamiU Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalić nazwy ulic we wsiach 
1. Dobrzykowise: 

1U ul. Parkowa – (działka nr 341/150) – kontynu-
acja istniejącej ulicy Markowej; biegnie od działki 
numer 341/126U w kierunku północno-za-
chodnim do działek o numerach 341/145 oraz 
341/155, 

2U ul. Zukowa – (działka nr 341/126 oraz fragment 
działki nr 341/165) – biegnie prostopadle do 
ul. Markowej, Magnoliowej i Raśminowej w kie-
runku północno-wschodnim, 

3U ul. Jaśminowa – (fragment działki nr 341/165) 
– biegnie od granicy obrębu w kierunku północ-

no-zachodnim, przecina ul. Bukową i biegnie do 
działek o numerach 341/173 i 341/183, 

4U ul. Magnoliowa – (fragment działki nr 341/165) 
– biegnie od granicy obrębu w kierunku północ-
no-zachodnim, przecina ul. Bukową i biegnie do 
działek o numerach 341/156 i 341/172. 

2. Krzyków: 
1U ul. Zukowa – (szęść działki nr 83/41) – konty-

nuacja istniejącej ulicy w Dobrzykowicach 
(działki o numerach 341/126 oraz 341/165U; 
biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim, 

2U ul. Jaśminowa – (szęść działki nr 83/41) – kon-
tynuacja istniejącej ulicy jaśminowej w Dobrzy-
kowicach (działka nr 341/165U; biegnie dalej 
w kierunku południowo-wschodnim, 
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3U ul. Magnoliowa – (działka nr 83/31) – kontynu-
acja istniejącej ulicy Magnoliowej w Dobrzyko-
wicach (działka nr 341/165U; biegnie dalej w kie-
runku południowo-wschodnim, 

4U ul. Pogodna – (działka nr 27/6 oraz działka 
nr 91/6) – biegnie od ulicy Zagrodowej (działka 
nr 201U w kierunku południowo-zachodnim, 
przecina rów (działka nr 206U i biegnie do działki 
numer 91/8. 

§ 2 

Mołożenie ulic i ich przebieg przedstawiają szkice sytu-
acyjne, stanowiące załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 4 

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

 KAROL PIETRUCHA 
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Zał sznik nr 1 do usawały Rady Gmi-
ny Czernisa nr XV/93/2008 z dnia 
25 kwietnia 2008 r. (poz. 1535) 
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Zał sznik nr 2 do usawały Rady Gmi-
ny Czernisa nr XV/93/2008 z dnia 
25 kwietnia 2008 r. (poz. 1535) 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 
NR XIII/64/08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określaw sego wysokość oraz szszegółowe 
warunki  przyznawania  nauszysielom  dodatków motywasywnego, funksyw-
nego i za warunki prasy oraz niektórysa innysa składników wynagrodzenia, 
a  także   wysokośsi  i  szszegółowysa   zasad  przyznawania  i  wypłasania 

dodatku  mieszkaniowego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.U w związku z art. 30 ust. 1 i 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a 
oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, 
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258 i Dz. U. z 2004 r. 
Nr 179 poz. 1845U oraz § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181 ze zm.U Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala, co następuje: 

 
 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ ORAZ SZCZEGYŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA 
NAUCZYCIELOM DODATKYW MOTYWACYJNEGO, IUNKCYJNEGO I ZA WARUNKI PRACY 
ORAZ NIEKTYRYCH INNYCH SKŁADNIKYW WYNAGRODZENIA, A TAKŻE WYSOKOŚCI, 

SZCZEGYŁOWYCH ZASAD PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO 
 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa bez 
bliższego określenia o: 
1U szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub pla-

cówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Dziadowa Kło-
da, 

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

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

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

5U uczniu – należy przez to rozumieć także wycho-
wanka, 

6U tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 7 
Karty Nauczyciela, 

7U rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181U, 

8U Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. 
zm.U 

R o z d z i a ł  II 

Wynagrodzenia i świadszenia prasownisze nauszysieli 

§ 2 

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 
1U wynagrodzenia zasadniczego, 
2U dodatków: 

aU za wysługę lat, 
bU motywacyjnego, 
cU funkcyjnego, 
dU za warunki pracy, 

3U wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw, 

4U dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze 
nocnej, 

5U nagród: 
aU ze specjalnego funduszu nagród (nagroda Wójta 

Gminy, nagroda dyrektoraU, 
bU jubileuszowych, 

6U dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

§ 3 

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wyna-
grodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady 
ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela, w tym dla nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie. 
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§ 4 

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczy-
cielom: 
1U dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze 

nocnej, 
2U nagród jubileuszowych, 
3U dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
4U zasiłku na zagospodarowanie, 
5U odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 
6U odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, 
określają odpowiednio przepisy Karty Nauczyciela oraz 
przepisy rozporządzenia. 

§ 5 

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczy-
cielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych 
reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. 
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239U. 

§ 6 

Wysokość, warunki oraz zasady przyznawania i wy-
płacania: 
1U dodatku za wysługę lat, 
2U dodatku motywacyjnego, 
3U dodatków funkcyjnych, 
4U dodatków za warunki pracy, 
5U wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnych zastępstw, 
6U nagród, 
7U dodatku mieszkaniowego 
określa niniejszy regulamin. 

R o z d z i a ł  III 

Dodatek za wysługę lat 

§ 7 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Na-
uczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845U oraz 
§ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
grodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181U. 

R o z d z i a ł  Ił 

Dodatek motywasywny 

§ 8 

1. Nauczycielowi, dyrektorowi szkoły w zależności od 
osiąganych wyników pracy, może być przyznany 
dodatek motywacyjny. 

2. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje 
Wójt Gminy, a nauczycielowi Dyrektor Szkoły. 

§ 9 

1. Mrzyznając dodatek motywacyjny Wójt Gminy Dy-
rektor kieruje się następującymi kryteriami: 

1U uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szcze-
gólności: 
aU uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz warunków pracy nauczycie-
la, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzanych efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, 
zawodach, olimpiadach itp., 

bU umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, 

cU pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 

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

się do przydzielonych obowiązków, 
bU podnoszenie umiejętności zawodowych, 
cU wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
dU dbałość o estetykę i sprawność powierzonych 

pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych, 

eU prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
w tym pedagogicznej, 

fU rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych, 

gU przestrzeganie dyscypliny pracy, 
hU wdrażanie innowacji pedagogicznych, progra-

mów autorskich, nowatorskich rozwiązań, 
iU osiąganie sukcesów naukowych, sportowych 

i artystycznych przez ucznia, 
3U posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy, 
4U zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

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

szkolnych, 
bU udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
cU opiekowanie się samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły, 

dU prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie in-
nych form aktywności w ramach wewnątrz 
szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, 

eU aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

§ 10 

1. Fundusz na dodatki motywacyjne tworzy się 
w wysokości 6% planowanego wynagrodzenia za-
sadniczego dla nauczycieli ujętych w projekcie or-
ganizacyjnym szkół. 

2. Nauczycieli kontraktowi, mianowani i dyplomowani 
oraz dyrektorzy szkół, mogą otrzymać dodatek mo-
tywacyjny do 10% ich wynagrodzenia zasadnicze-
go. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się w pełnych 
złotych na czas określony, nie krótszy niż 6 miesię-
cy, nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 129 –  9096  – Moz. 1536 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełniania kryteriów, o których mowa w § 9, ustala 
dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy. 

§ 11 

Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przeka-
zuje się nauczycielowi w formie pisemnej. 

R o z d z i a ł  ł 

Dodatek funksywny 

§ 12 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny: 
1U dyrektorowi, 
2U wicedyrektorowi. 

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

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, określa tabela uwzględniając wielkość 
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań 
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole: 
1U dla dyrektora Wójt Gminy, 
2U dla stanowisk kierowniczych, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, dyrektor szkoły. 

§ 13 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje ponadto nauczycie-
lowi, któremu powierzono: 
1U wychowawstwo klasy: 

aU klasa lub grupa licząca do 10 uczniów w wy-
sokości 35 zł, 

bU klasa licząca od 11 do 15 uczniów w wyso-
kości 40 zł, 

cU klasa licząca od 16 do 20 uczniów w wyso-
kości 70 zł, 

dU klasa licząca od 21 do 25 uczniów w wyso-
kości 80 zł, 

eU klasa licząca od 26 do 30 uczniów w wyso-
kości 90 zł, 

fU klasa licząca powyżej 30 uczniów w wyso-
kości 100 zł, 

gU nauczyciel przedszkola otrzymuje dodatek za 
wychowawstwo w grupie przedszkolnej 
w wysokości proporcjonalnej do przepraco-
wanych godzin, 

2U funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 
do 159, 

3U funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości 
do 109, 

4U funkcję opiekuna stażu – w wysokości 2,59. 
wynagrodzenia osobistego nauczyciela, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, uwzględniając zakres i złożoność 
zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor. 

§ 14 

1. Strzymywanie dodatku, o którym mowa w § 13 
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania do-
datku, o którym mowa w § 14 ust. 1. 

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodat-
ków z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych przy-
sługuje jeden wyższy dodatek funkcyjny. 

§ 15 

Dyrektor szkoły, osoby pełniące funkcje kierownicze 
szkoły tracą prawo do dodatku funkcyjnego: 
1U wraz z upływem kadencji, 
2U w razie wcześniejszego odwołania, 
3U z upływem okresu powierzenia funkcji na czas 

określony. 

§ 16 

Wicedyrektorowi, który pełni funkcje kierownicze za 
nieobecnego dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny 
w stawce dyrektora po upływie 3 miesięcy sprawo-
wania tej funkcji i od pierwszego dnia kalendarzowego 
następującego po tym okresie. 

§ 17 

Tabela dodatków funksywnysa 
 

Lp. Stanowisko 
Miesięcznie 
w zł od – do 

1. – dyrektor – szkoła 6–12 oddziałów 
– dyrektor – szkoła 13–18 oddziałów 
– wicedyrektor 

400 – 700 
500 – 900 
300 – 500 

 

R o z d z i a ł  łI 

Dodatek za warunki prasy 

§ 18 

1. Za pracę w trudnych warunkach oraz warunkach 
uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczy-
cieli zajęć wymienionych w § 8 pkt 10 rozporzą-
dzenia. 

2. Regulamin obejmuje przypadki pracy w trudnych 
warunkach oraz warunkach uciążliwych, które wy-
stępują w szkołach w Gminie Dziadowa Kłoda. 

§ 19 

Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w wyso-
kości  59  otrzymywanego  wynagrodzenia  zasadni-
czego. 

§ 20 

Dodatek dla nauczyciela za pracę w warunkach uciąż-
liwych przysługuje w wysokości 109 otrzymywanego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 21 

W razie zbiegu tytułów do dodatku za uciążliwe wa-
runki  pracy  i  dodatku  za trudne warunki pracy na-
uczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodat-
ków. 

§ 22 

Dodatki za warunki pracy przysługują w takiej części, 
w jakiej godziny pracy w tych warunkach pozostają do 
obowiązującego wymiaru godzin. 
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R o z d z i a ł  łII 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
oraz godziny doraźnysa zastępstw 

§ 23 

Mrzez godziny ponadwymiarowe rozumie się przydzie-
lone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych lub wychowawczych w rozumieniu 
art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

§ 24 

Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć 
do 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 25 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z 
dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach ponadwymiarowych odbywa się 
w takich warunkachU przez miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie  za  jedną  godzinę  doraźnego za-
stępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3 w spo-
sób określony w art. 35 ust. 2a i 3 Karty Nauczy-
ciela. 

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

R o z d z i a ł  łIII 

Nagrody 

§ 26 

1. Tworzy się 19 specjalny fundusz nagród od pla-
nowanych wynagrodzeń nauczycieli szkół prowa-
dzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda. 

2. Środki w wysokości 309 utworzonego funduszu 
przeznacza się na nagrody Wójta Gminy przyzna-
wane dyrektorom szkół i nauczycielom, a 709 
środków tego funduszu przeznacza się na nagrody 
dyrektorów szkół przyznawane nauczycielom. 

3. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- 
-wychowawcze określa odrębna uchwała. 

R o z d z i a ł  IX 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 27 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
mniejszym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin posiadającemu kwalifikacje 
wymagane do zajmowania stanowiska przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany co 
miesiąc z dołu. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego, w zależności 
od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczycie-
la, wynosi miesięcznie: 
aU dla rodziny 1 osobowej      –   50 zł 
bU dla rodziny 2 osobowej      –   70 zł 
cU dla rodziny 3 osobowej      –   90 zł 
dU dla rodziny 4 osobowej i większej  – 100 zł 

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się na-
uczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
współmałżonka, dzieci własne i przysposobione po-
zostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 
nie dłużej niż do ukończenia 25 lat oraz inne osoby 
nie osiągające własnych dochodów i pozostające na 
wyłącznym utrzymaniu nauczyciela. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają 
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.  

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje: 
1. niezależnie od tytułu prawnego od zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego, 
2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

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

nagrodzenie, 
2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
3. korzystania z urlopu wychowawczego przewi-

dzianego w odrębnych przepisach, 
4. odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

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

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela (dyrektora szkołyU, 
a w przypadku nauczycieli, o których mowa 
w ust. 5, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi 
dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt 
Gminy. 

R o z d z i a ł  X 

Postanowienia końsowe 

§ 28 

Traci moc uchwała nr ł/27/07 z dnia 20 marca 
2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego 
wysokość   oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 129 –  9098  – Moz. 1536 i 1537 

nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszka-
niowego. 

§ 29 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziadowa Kłoda. 
 
 
 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2008 roku. 
 
 
 MRZEWSDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 GRZEGORZ OTWINOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 
NR XIII/65/08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie zasad gospodarowania nierusaomośsiami 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.U Rada Gminy w Dziadowej Kłodzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obcią-
żania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wy-
najmowania czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony oraz wydzierżawiania lub wynaj-
mowania nieruchomości gdy po umowie zawartej 
na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość. 

R o z d z i a ł  I 

Zasady nabywania 

§ 2 

Wójt wykonuje czynności związane z nabyciem prawa 
własności nieruchomości oraz prawa użytkowania 
wieczystego z zastrzeżeniem § 3 ust. 1. 

§ 3 

1. Wójt nie może bez zgody Rady Gminy nabywać 
nieruchomości, których cena przekracza kwotę 
2.000 zł brutto. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, dotyczy sumy cen 
nieruchomości nabywanych w drodze czynności 
prawnych dokonywanych w danym roku kalenda-
rzowym. 

3. Ust. 1 i 2 nie może naruszać regulacji odpowiedniej 
uchwały budżetowej. 

§ 4 

Wójt wykonuje czynności związane z nabyciem nieru-
chomości w drodze pierwokupu w kwocie nieprzekra-
czającej środków finansowych zaplanowanych 
w budżecie. 

§ 5 

Szczegółowe zasady nabycia nieruchomości regulują 
przepisy o gospodarce nieruchomościami. 

R o z d z i a ł  II 

Zasady zbywania 

§ 6 

Wójt wykonuje czynności związane ze zbyciem prawa 
własności i prawa użytkowania wieczystego nieru-
chomości, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1. 

§ 7 

1. Wójt nie może bez zgody Rady Gminy zbywać nie-
ruchomości, których cena przekracza kwotę 
2.000 zł brutto. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, dotyczy sumy cen 
nieruchomości zbywanych w drodze czynności 
prawnych , dokonywanych w danym roku kalenda-
rzowym. 

3. Ust. 1 i 2 nie może naruszać regulacji odpowiedniej 
uchwały budżetowej. 

§ 8 

Szczegółowe zasady zbycia nieruchomości regulują 
przepisy o gospodarce nieruchomościami. 

R o z d z i a ł  III 

Zasady obsi żania nierusaomośsi 

§ 9 

Zasady określone w § 2 do § 8 stosuje się odpowied-
nio do czynności dotyczących obciążania nieruchomo-
ści. 
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R o z d z i a ł  Ił 

Zasady  wydzierżawiania  lub  wynawmowania  nieru-
saomośsi  na  szas  oznaszony  dłuższy  niż  3 lata lub 

na szas nieoznaszony 

§ 10 

Wójt wykonuje, bez zgody Rady Gminy, czynności 
prawne dotyczące wydzierżawiania i wynajmowania 
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony w przypadku: 
1. Nieruchomości przeznaczonych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego pod tere-
ny rolne. 

2. Nieruchomości przeznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego na cele 
publiczne. 

§ 11 

Upoważnia się Wójta do wydzierżawiania lub wynaj-
mowania nieruchomości stanowiących mienie komu-
nalne, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 
3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przed-
miotem jest ta sama nieruchomość. 
 
 
 
 
 
 

R o z d z i a ł  ł 

Przepisy końsowe 

§ 12 

Traci moc uchwała nr XXł/152/05 Rady Gminy 
w Dziadowej Kłodzie z dnia 17 maja 2005 r. w spra-
wie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąża-
nia nieruchomości wchodzących w skład gminnego 
zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i naj-
mu na okres dłuższy niż trzy lata. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziadowa Kłoda. 

§ 14 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 15 

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

 GRZEGORZ OTWINOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 
NR XIII/66/08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od zbysia lokali mieszkalnysa wsaodz sysa 
w skład mienia gminnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a, ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.U, art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 
z późn. zm.U Rada Gminy w Dziadowej Kłodzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią 
gruntu dla najemców, z którymi umowa najmu została 
zawarta na 5 lat przed datą sporządzenia protokołu 
rokowań, dokonuje się z zastosowaniem następują-
cych bonifikat: 
aU 959 przy jednoczesnym wykupie wszystkich lokali 

w budynku powyżej 10 lokali i zapłacie za nabycie 
gotówką, 

bU 909 przy jednoczesnym wykupie wszystkich lokali 
w budynku powyżej 10 lokali i zapłacie za nabycie 
w ratach, 

cU 809 przy jednoczesnym wykupie wszystkich lokali 
w budynku, w którym znajduje się mniej niż 10 lo-
kali i zapłacie za nabycie gotówką, 

dU 759 przy jednoczesnym wykupie wszystkich lokali 
i przy zakupie na raty, 

eU 709 przy wykupie za gotówkę pojedynczego lokalu 
w budynku, w którym znajduje się powyżej 2 lokali, 

fU 609 przy zakupie na raty pojedynczego lokalu 
w budynku w którym znajduje się powyżej 2 lokali, 

gU 609, jeżeli nakłady poniesione przez Gminę na 
remont budynku lub jego infrastrukturę towarzy-
szącą w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny w 
ostatnich trzech latach, przed wykonaniem wyceny 
biegłego, przekroczyły 309 wartości lokalu, z wy-
łączeniem budynków, w których dokonano zmiany 
sposobu użytkowania i zaadaptowano na cele 
mieszkalne przed ich zasiedleniem – przy niejedno-
czesnym wykupie lokali w budynku. 
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§ 2 

Reżeli przedmiotem sprzedaży jest budynek wybudo-
wany przed 1945 rokiem, w którym znajduje się tylko 
jeden lokal mieszkalny lub budynek jednorodzinny - 
bonifikata wynosi 809. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziadowa Kłoda. 
 
 
 
 
 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

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

 MRZEWSDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 GRZEGORZ OTWINOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA 
NR XX/96/08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały nr XVIII/87/08 Rady Gminy Gromadka z dnia 
29 stysznia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz 
innysa składników  wynagrodzenia  nauszysielom  zatrudnionym w szkołasa 

i plasówkasa oświatowysa prowadzonysa przez gminę Gromadka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.U oraz 
art. 30 ust. 6, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 54 ust. 7 
oraz art. 91b i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.U oraz rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 22, poz. 181 ze zm.U Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XłIII/87/08 Rady Gminy Gromadka 
z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu 
przyznawania dodatków oraz innych składników wy-
nagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 
Gromadka po § 9 dodaje się § 91  w brzmieniu: 
„Dodatkowe wynagrodzenie 
1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatko-

we za analizę i ocenę pisemnych prac oraz zajęć 
uczniowskich z języka polskiego, począwszy 
od czwartej klasy szkoły podstawowej, w wysoko-
ści: 
aU 30 zł miesięcznie w szkołach podstawowych, 
bU 40 zł w gimnazjum.  

2. Wynagrodzenie przewidywane w ust. 1 przysługuje 
nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiąz-
kowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć 
w niepełnym wymiarze lub ponadobowiązkowy 
wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych 
przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły, 
wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjo-
nalnym do realizowanego przez nauczyciela wymia-
ru godzin z języka polskiego. 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zni-
żek godzin, wynagrodzenie przewidziane w pkt 1 
przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim 
realizowany przez nich wymiar z języka polskiego 
pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela 
danej szkoły”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Gromadka. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2008 r. 
 
 MRZEWSDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 RYSZARD KAWKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEŻYW SUDECKI 
NR XIII/65/2008 

z dnia 26 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały Rady Gminy Jeżów Sudeski nr XVIII/108/2004 
z dnia  19  mawa 2004 r.  w  sprawie  usawalenia  statutu  Sołestwa  Jeżów 

Sudeski 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianamiU Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Reżów Sudecki 
nr XłIII/108/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Sołectwa Reżów Sudecki § 6 
ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
§ 6 ust. 2 „W przypadku braku kworum na Zebraniu 
Wiejskim zwołuje się zebranie w drugim terminie, które 
może odbyć się o upływie 15 minut od terminu zwoła-
nia pierwszego zebrania i jest ono ważne bez względu 
na liczbę uczestników”. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Reżów Sudecki. 

§ 3 

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

 JÓZEF ODRZYWOLSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEŻYW SUDECKI 
NR XIII/66/2008 

z dnia 26 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały Rady Gminy Jeżów Sudeski nr XVIII/109/2004 
z dnia 19 mawa 2004 r. w sprawie usawalenia statutu Sołestwa Siedlęsin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianamiU Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Reżów Sudecki 
nr XłIII/109/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Sołectwa Siedlęcin § 6 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 
§ 6 ust. 2 „W przypadku braku kworum na Zebraniu 
Wiejskim zwołuje się zebranie w drugim terminie, które 
może odbyć się o upływie 15 minut od terminu zwoła-
nia pierwszego zebrania i jest ono ważne bez względu 
na liczbę uczestników”. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Reżów Sudecki. 

§ 3 

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

 JÓZEF ODRZYWOLSKI 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 129 –  9102  – Moz. 1542 i 1543 

1542 

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻYW SUDECKI 
NR XIII/67/2008 

z dnia 26 marca 2008 r. 

w sprawie  zmiany  usawały Rady Gminy Jeżów Sudeski nr XVIII/110/2004 
z dnia 19 mawa 2004 r. w sprawie usawalenia statutu Sołestwa Dziwiszów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianamiU Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Reżów Sudecki 
nr XłIII/110/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Sołectwa Dziwiszów § 6 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 
§ 6 ust. 2 „W przypadku braku kworum na Zebraniu 
Wiejskim zwołuje się zebranie w drugim terminie, które 
może odbyć się o upływie 15 minut od terminu zwoła-
nia pierwszego zebrania i jest ono ważne bez względu 
na liczbę uczestników”. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Reżów Sudecki. 

§ 3 

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

 JÓZEF ODRZYWOLSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1543 

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻYW SUDECKI 
NR XIII/68/2008 

z dnia 26 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały Rady Gminy Jeżów Sudeski nr XVIII/111/2004 
z dnia 19 mawa 2004 r. w sprawie usawalenia statutu Sołestwa Czernisa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianamiU Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Reżów Sudecki 
nr XłIII/111/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Sołectwa Czernica § 6 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 
§ 6 ust. 2 „W przypadku braku kworum na Zebraniu 
Wiejskim zwołuje się zebranie w drugim terminie, które 
może odbyć się o upływie 15 minut od terminu zwoła-
nia pierwszego zebrania i jest ono ważne bez względu 
na liczbę uczestników”. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Reżów Sudecki. 

§ 3 

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

 JÓZEF ODRZYWOLSKI 
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1544 

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻYW SUDECKI 
NR XIII/69/2008 

z dnia 26 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały Rady Gminy Jeżów Sudeski nr XVIII/112/2004 
z dnia 19 mawa 2004 r. w sprawie usawalenia statutu Sołestwa Płoszszyna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianamiU Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Reżów Sudecki 
nr XłIII/112/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Sołectwa Młoszczyna § 6 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 
§ 6 ust. 2 „W przypadku braku kworum na Zebraniu 
Wiejskim zwołuje się zebranie w drugim terminie, które 
może odbyć się o upływie 15 minut od terminu zwoła-
nia pierwszego zebrania i jest ono ważne bez względu 
na liczbę uczestników”. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Reżów Sudecki. 

§ 3 

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

 JÓZEF ODRZYWOLSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1545 

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻYW SUDECKI 
NR XIII/70/2008 

z dnia 26 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały Rady Gminy Jeżów Sudeski nr XVIII/113/2004 
z dnia 19 mawa 2004 r. w sprawie usawalenia statutu Sołestwa Carośnisa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianamiU Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Reżów Sudecki 
nr XłIII/113/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Sołectwa Chrośnica § 6 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 
§ 6 ust. 2 „W przypadku braku kworum na Zebraniu 
Wiejskim zwołuje się zebranie w drugim terminie, które 
może odbyć się o upływie 15 minut od terminu zwoła-
nia pierwszego zebrania i jest ono ważne bez względu 
na liczbę uczestników”. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Reżów Sudecki. 

§ 3 

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

 JÓZEF ODRZYWOLSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEŻYW SUDECKI 
NR XIII/71/2008 

z dnia 26 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały Rady Gminy Jeżów Sudeski nr XVIII/114/2004 
z dnia 19 mawa 2004 r. w sprawie usawalenia statutu Sołestwa Janówek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianamiU Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Reżów Sudecki 
nr XłIII/114/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Sołectwa Ranówek § 6 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 
§ 6 ust. 2 „W przypadku braku kworum na Zebraniu 
Wiejskim zwołuje się zebranie w drugim terminie, które 
może odbyć się o upływie 15 minut od terminu zwoła-
nia pierwszego zebrania i jest ono ważne bez względu 
na liczbę uczestników”. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Reżów Sudecki. 

§ 3 

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

 JÓZEF ODRZYWOLSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1547 

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻYW SUDECKI 
NR XIII/72/2008 

z dnia 26 marca 2008 r. 

w sprawie zmiany usawały Rady Gminy Jeżów Sudeski nr XVIII/115/2004 
z dnia 19 mawa 2004 r. w sprawie usawalenia statutu Sołestwa Wrzeszszyn 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianamiU Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Reżów Sudecki 
nr XłIII/115/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Sołectwa Wrzeszczyn, § 6 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 
§ 6 ust. 2 „W przypadku braku kworum na Zebraniu 
Wiejskim, zwołuje się zebranie w drugim terminie, 
które może odbyć się o upływie 15 minut od terminu 
zwołania pierwszego zebrania i jest ono ważne bez 
względu na liczbę uczestników”. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Reżów Sudecki. 

§ 3 

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

 JÓZEF ODRZYWOLSKI 
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1548 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXII/153/2008 

z dnia 11 kwietnia 2008 r. 

w sprawie nadania nazwy ulisom w obrębie wsi Marsinkowise, 
Zystrzysa i Gać 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591U 
Rada Gminy Sława uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nowo projektowanym ulicom w obrębie wsi Marsin-
kowise nadaje się następujące nazwy: 
1. ul. Spaserowa – stanowiącą drogę oznaczoną geo-

dezyjnie nr dz. 167/20, 
2. ul. Malinowa – stanowiącą drogę oznaczoną geo-

dezyjnie nr dz. 167/19. 

Nowo projektowanym ulicom w obrębie wsi Zystrzysa 
nadaje się następujące nazwy: 
1. ul. Dobra – stanowiącą drogę oznaczoną geodezyj-

nie nr dz. 776, 817/1, 816/1, 
2. ul. Miła – stanowiącą drogę oznaczoną geodezyjnie 

nr dz. 817/2, 816/5. 

Nowo projektowanej ulicy w obrębie wsi Gać nadaje 
się nazwę: 
1. ul. Leśna – stanowiącą drogę oznaczoną geodezyj-

nie nr dz. 205/1. 
 
 
 
 

§ 2 

Mołożenie ulic przedstawiają załączniki graficzne sta-
nowiące integralną część uchwały: 
– nr 1 plan sytuacyjny obrębu wsi Marsinkowiese, 
– nr 2 plan sytuacyjny obrębu wsi Zystrzysa, 
– nr 3 plan sytuacyjny obrębu wsi Gać. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 MRZEWSDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 DARIUSZ WITKOWSKI 
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Zał sznik nr 1 do usawały Rady Gmi-
ny Oława nr XXII/153/2008 z dnia 
11 kwietnia 2008 r. (poz. 1548) 
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Zał sznik nr 2 do usawały Rady Gmi-
ny Oława nr XXII/153/2008 z dnia 
11 kwietnia 2008 r. (poz. 1548) 
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Zał sznik nr 3 do usawały Rady Gmi-
ny Oława nr XXII/153/2008 z dnia 
11 kwietnia 2008 r. (poz. 1548) 
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1549 

ZARZĄDZENIE WYJTA GMINY JORDANYW ŚLĄSKI 
NR 13/2008 

z dnia 4 kwietnia 2008 r. 

w sprawie określenia wymagań, wakie powinien spełniać przedsiębiorsa ubie-
gaw sy się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnysa od 
właśsisieli nierusaomośsi, oraz na opróżnianie zbiorników  bezodpływowysa 

i transport nieszystośsi płynnysa na terenie Gminy Jordanów Śl ski 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.U, art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 z późn. zm.U oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33U zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Mrzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie na terenie Gminy Rordanów Śląski 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości położonych w gra-
nicach administracyjnych Gminy Rordanów Śląski zo-
bowiązany jest do posiadania: 
1U pojazdu lub pojazdów samochodowych: 

aU o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na za-
ładunek, transport i wyładunek odpadów komu-
nalnych w sposób niepowodujący zanieczysz-
czenia środowiska poprzez samoistne, niekontro-
lowane przez przedsiębiorcę wysypywanie się, 
wylewanie bądź rozwiewanie odebranych odpa-
dów, a także roznoszenie przykrych woni (odo-
rówU, 

bU zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu 
zgodnie z przepisami o ruchu oraz posiadających 
aktualne badania techniczne i świadectwo do-
puszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ru-
chu drogowym, 

cU oznakowanych w sposób trwały i widoczny, 
umożliwiający identyfikacje podmiotu świadczą-
cego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, tele-
fon kontaktowyU, 

dU wyposażonych w odpowiednie narzędzia do 
ręcznego sprzątnięcia odpadów rozsypanych 
w trakcie prac załadunkowych, 

eU zapewniających odpowiedni standard bezpie-
czeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych 
przy świadczeniu usług, 

fU zabezpieczonych  przed  dostępem  osób  trze-
cich. 

2U właściwych urządzeń do zbierania odpadów komu-
nalnych, spełniających wymogi określone w Regu-
laminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Rordanów Śląski, tj. pojemników, kontene-
rów lub worków, przeznaczonych dla tych właści-
cieli nieruchomości, którzy nie zostali zaopatrzeni 
w tego typu urządzenia przez Gminę Rordanów Ślą-
ski, 

3U bazy transportowej zapewniającej: 
aU codzienne parkowanie, garażowanie i serwiso-

wanie pojazdów po zakończeniu pracy, w spo-
sób umożliwiający zabezpieczenie ich przed do-
stępem osób niepowołanych, 

bU możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich 
w należytym stanie sanitarno-higienicznym. 

4U miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych. 

§ 2 

Mrzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizo-
wanych na nieruchomościach położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Rordanów Śląski oraz na 
transport nieczystości płynnych pochodzących z tych 
zbiorników zobowiązany jest do posiadania: 
1U pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych: 

aU spełniających wymagania określone w odręb-
nych przepisach, 

bU zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu 
oraz posiadających aktualne badanie techniczne 
i świadectwo dopuszczenia do ruchu zgodnie 
z przepisami o ruchu drogowym, 

cU oznakowanych w sposób trwały i widoczny, 
umożliwiający identyfikacje podmiotu świadczą-
cego usługi (nazwa przedsiębiorstwa, adres, te-
lefon kontaktowyU, 

dU zapewniających odpowiedni standard bezpie-
czeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych 
przy świadczeniu usług, 

eU zabezpieczonych przed dostępem osób nie-
uprawnionych. 

2U bazy transportowej zapewniającej: 
aU codzienne parkowanie, garażowanie i serwiso-

wanie pojazdów po zakończeniu pracy, w spo-
sób umożliwiający zabezpieczenie ich przed do-
stępem osób niepowołanych, 

bU możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich 
w należytym stanie sanitarno-higienicznym, 

3U miejsce unieszkodliwiania nieczystości płynnych. 
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§ 3 

Mrzykładowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na 
odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych stanowi załącznik nr 1. 

§ 4 

Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości 
poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Rordanów Śląski oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Rordanów Śląski. 

§ 5 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
po upływie czternastu dni od dnia jego ogłoszenia. 
 
 

 WÓRT GMINY 

 HENRYK KURIATA 
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Zał sznik nr 1 do zarz dzenia Wówta 
Gminy Jordanów Śl ski nr 13/2008 
z dnia 4 kwietnia 2008 r. (poz. 1549) 
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1550 

INIORMACJA 
O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie zmiany konseswi dla IORTUM WROCŁAW S.A. 
z siedzib  we Wrosławiu 

 W dniu 28 kwietnia 2008 r.  decyzją  nr  WCC/934o/252/W/SWR/2008/RR 
Mrezes URE dokonał zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla Fortum Wrocław SA 
z siedzibą we Wrocławiu. 
 

 
Uzasadnienie 

 
Mismem z dnia 12 marca 2008 r., uzupełnionym pismami z dnia 1 i 16 kwietnia 

2008 r. Mrzedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę pkt 1 koncesji na wytwarzanie ciepła. 
Zmiana pkt 1 cytowanej koncesji związana jest ze zmianą paliwa technologicznego 
w źródle ciepła przy ul. Wiejskiej 21–23 we Wrocławiu z oleju opałowego na gaz 
ziemny.  

Mo analizie stanu faktycznego wniosek Mrzedsiębiorstwa o zmianę koncesji na wy-
twarzanie ciepła uznano za uzasadniony. 

Zgodnie z art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja 
ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgo-
dą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał 
lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 
interes strony.  

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.U w związku 
z art. 30 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Mrawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.U Mrezes Urzędu Regulacji Energetyki 
decyzją z dnia 28 kwietnia 2008 r. nr WCC/934o/252/W/SWR/2008/RR zmienił 
swoją decyzję z dnia 17 listopada 2000 r. nr WCC/934/252/N/3/2000/ZR z później-
szymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła, zgodnie 
z wnioskiem Mrzedsiębiorstwa.  
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1U w punktach sprzedaży: 

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

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

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2U w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Sbsługi Urzędu,  

50-951 Wrocław, pl. Mowstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Mowstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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