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1573 

UCHWAŁA RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO  
NR XVI/135/08 

z dnia 26 lutego 2008 r. 

w sprawie ucuwawelia  s a u u Powia u Dziereoliowswieio 

 Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzidzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi 
zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Statut Powiatu Dzierżoniowskiego sta-
nowiicy załicznik do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr III/11/98 Rady Powiatu Dzierżo-
niowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarzidowi Powiatu. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZZCW 
RADW POWIATU 

 
MATEUSZ CEGIEŁKA 

 
 
 
 
 

Załączliw do ucuwały Rady Powia u 
Dziereoliowswieio z dlia 26 wu eio 
2008 r. (poz. 1573) 

 
 

STATUT POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 
 
 

D z i a ł   I 

Pos alowielia oiówle 

§ 1 

Użyte w Statucie Powiatu Dzierżoniowskiego sformu-
łowania oznaczaji: 
1) Ustawa – ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o sa-

morzidzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późniejszymi zmianami), 

2) Statut – Statut Powiatu Dzierżoniowskiego, 
3) Powiat – Powiat Dzierżoniowski, 
4) Rada – Radę Powiatu Dzierżoniowskiego, 
5) Radny – Radnego Powiatu Dzierżoniowskiego, 
6)  lub –  lub Radnych Rady Powiatu Dzierżoniow-

skiego,  
7)  omisja –  omisję Rady Powiatu Dzierżoniow-

skiego, 
8) Przewodniczicy – Przewodniczicego Rady Powia-

tu Dzierżoniowskiego, 
9) Wiceprzewodniczicy – Wiceprzewodniczicego 

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, 
10) Zarzid – Zarzid Powiatu Dzierżoniowskiego, 
11) Starosta – Starostę Dzierżoniowskiego, 
12) Przewodniczicy Zarzidu – Przewodniczicego 

Zarzidu Powiatu Dzierżoniowskiego, 
13) Członek Zarzidu –Członek Zarzidu Powiatu Dzier-

żoniowskiego, 

14) Starostwo – Starostwo Powiatowe w Dzierżo-
niowie, 

15) Biuro Rady – Biuro Rady Powiatu Dzierżoniow-
skiego. 

§ 2 

1. Powiat działa na podstawie ustawy oraz rozporzi-
dzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1998 r.  
w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, 
poz. 652 z późniejszymi zmianami). 

2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania pu-
bliczne o charakterze ponadgminnym.  

§ 3 

Powiat stanowi lokalni wspólnotę samorzidowi two-
rzoni przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium 
obejmujice: 
1) miasta: Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława 

Górna, 
2) gminy: Dzierżoniów, Łagiewniki, 
3) miasto i gmina Niemcza. 

§ 4 

1. Siedzibi władz Powiatu jest Dzierżoniów. 
2. Powiat obejmuje obszar 478,34 km2 w granicach 

określonych na mapie stanowiicej załicznik nr 1 do 
Statutu. 
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§ 5 

1. Powiat ma osobowośo prawni. 
2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania pu-

bliczne w imieniu własnym i na własni odpowie-
dzialnośo. 

3. Samodzielnośo Powiatu podlega ochronie sidowej. 
(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II./0914-17/ 
/91/08 z dnia 5 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 5). 

§ 6 

Powiat posiada własny herb i flagę, ustanowione przez 
Radę uchwałi nr XXII/149/2000 z dnia 29 sierpnia 
2000 roku. 

D z i a ł   II 

Rada Powia u 

R o z d z i a ł   I 

Zasady oiówle 

§ 7 

1. Rada jest organem stanowiicym i kontrolnym Po-
wiatu. 

2. W skład Rady wchodzi 23 radnych. 

§ 8 

Do wyłicznej właściwości Rady należi zadania za-
strzeżone ustawami do kompetencji Rady. 

§ 9 

Rada kontroluje działalnośo Zarzidu, powiatowych 
jednostek organizacyjnych oraz rozpatruje skargi  
i wnioski. W tym celu powołuje  omisję Rewizyjni. 
(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II./0914-17/ 
/91/08 z dnia 5 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 9).  

§ 10 

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczicego i 
dwóch Wiceprzewodniczicych bezwzględni większo-
ścii głosów w obecności co najmniej połowy ustawo-
wego składu Rady, w głosowaniu tajnym.  
(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II./0914-17/ 
/91/08 z dnia 5 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 10 we fragmencie fbezwzględni większościi 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady, w głosowaniu tajnym”). 

§ 11 

1. Zadania samorzidu powiatowego w zakresie ochro-
ny praw konsumentów wykonuje Powiatowy 
Rzecznik  onsumentów, którego zadania określa 
odrębna ustawa. 

2. Rzecznika  onsumentów powołuje i odwołuje Rada. 
3. Rzecznik  onsumentów jest bezpośrednio podpo-

rzidkowany Radzie i ponosi przed nii odpowie-
dzialnośo. 

§ 12 

Obsługę Rady i jej  omisji prowadzi Biuro Rady wcho-
dzice w skład struktury organizacyjnej Starostwa. 

R o z d z i a ł   II 

Radli Powia u 

§ 13 

1. Radni powinni uczestniczyo czynnie w pracach 
Rady i pracach  omisji. 

2. Radni maji obowiizek kierowao się dobrem powia-
towej wspólnoty samorzidowej, a w szczególności: 
1) informowao o działalności Rady i Zarzidu, 
2) przyjmowao postulaty, wnioski i skargi dotyczi-

ce działalności Powiatu i przedstawiao je orga-
nom Powiatu, 

3) unikao zachowań, które mogi godzio w dobre 
imię Rady, 

4) nie wprowadzao w błid opinii publicznej. 
(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II./0914-17/ 
/91/08 z dnia 5 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 13). 

R o z d z i a ł   III 

Sesje Rady 

§ 14 

Rada obraduje na sesjach: 
1) zwyczajnych, 
2) nadzwyczajnych. 

§ 15 

1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zamierzo-
nych w planach Rady, zwoływanych przez Prze-
wodniczicego w miarę potrzeby, co najmniej jed-
nak raz na kwartał. 

2. Sesje nadzwyczajne zwołuje się na wniosek co 
najmniej 1/4 ustawowego składu Rady lub Zarzidu. 
Przewodniczicy zobowiizany jest zwołao sesję w 
ciigu 7 dni od daty złożenia wniosku wyznaczajic 
posiedzenie Rady w tym terminie. 

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II./0914-17/ 
/91/08 z dnia 5 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 15). 

§ 16 

1. Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. 
2. W razie potrzeby Rada może dokonao zmian i uzu-

pełnień w planie pracy. 

§ 17 

1. Przewodniczicy przygotowuje sesje Rady. 
2. O sesji zawiadamia się wszystkich Radnych co 

najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 
Dla sesji zwoływanej w trybie nadzwyczajnym na 
co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia ob-
rad. 

3. Zawiadomienie powinno byo wysłane na adres 
wskazany przez Radnego i powinno zawierao: miej-
sce, dzień i godzinę rozpoczęcia obrad. Do zawia-
domienia o zwołaniu sesji dołicza się porzidek ob-
rad wraz z projektami uchwał. 

4. Inne materiały zwiizane z przedmiotem sesji oraz 
sprawozdanie Zarzidu z działalności za okres mię-
dzy sesjami Radny odbiera w Biurze Rady. 

5. Materiały na sesję, której przedmiotem si zmiany w 
Statucie, uchwalanie budżetu Powiatu, rozpatry-
wanie sprawozdań z wykonania budżetu, Radni od-
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bieraji w Biurze Rady co najmniej na 14 dni przed 
rozpoczęciem obrad. 

6. Materiały dotyczice sesji nadzwyczajnej mogi byo 
dostarczone bezpośrednio przed sesji. 

§ 18 

1. Wnioski o zmianę w porzidku obrad należy zgła-
szao wraz z pisemnym uzasadnieniem do godziny 
1200 dnia poprzedzajicego dzień rozpoczęcia sesji. 
Zmiany w porzidku obrad wprowadzane si bez-
względni  większościi głosów ustawowego składu 
Rady. Do zmiany porzidku obrad sesji nadzwyczaj-
nej wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodaw-
cy. 

2. Przewodniczicy na wniosek Starosty jest obowii-
zany wprowadzio do porzidku obrad najbliższej se-
sji Rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawci jest 
Zarzid, a projekt wpłynił do Rady co najmniej 7 dni 
przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. 

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II./0914-17/ 
/91/08 z dnia 5 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 18 ust. 1 zdanie 2 i zdanie 3 i ust. 2). 

§ 19 

1. Przed każdi sesji Przewodniczicy ustala listę gości 
zaproszonych na sesję. 

2. Do udziału w sesjach Rady mogi zostao zobowii-
zani Sekretarz, Skarbnik Powiatu oraz kierownicy 
powiatowych służb, inspekcji i straży, a także kie-
rownicy innych jednostek organizacyjnych Powiatu. 

3. Zarzid jest obowiizany udzielio wszelkiej pomocy 
w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady. 

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II./0914-17/ 
/91/08 z dnia 5 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 19 ust. 2 i ust. 3). 

§ 20 

1. Sesje Rady si jawne. 
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie 

sesji Rady powinno zostao poddane do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Starostwa oraz ogłoszenie w lokalnych środ-
kach masowego przekazu, na co najmniej 7 dni 
przed terminem rozpoczęcia obrad, a o sesji nad-
zwyczajnej na co najmniej dwa dni przed terminem 
obrad. 

§ 21 

1. Sesja może odbywao się w ciigu jednego lub kilku 
posiedzeń. 

2. Na wniosek Przewodniczicego lub Radnego Rada 
może postanowio o przerwaniu sesji i jej kontynu-
acji w innym terminie. 

3. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 2 Rada może 
postanowio ze względu na niemożliwośo wyczer-
pania porzidku obrad, uzasadnione rozszerzenie po-
rzidku obrad, potrzebę dostarczenia i przedstawie-
nia Radzie dodatkowych materiałów, a także  
z uwagi na inne nieprzewidziane przeszkody unie-
możliwiajice Radzie podejmowanie uchwał. 

4. W przypadku gdy liczba Radnych obecnych na sali 
zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu 
Rady, sesja Rady traci zdolnośo uchwałodawczi. 

5. W przypadku utraty zdolności uchwałodawczej 
sesji, o której mowa w ust. 4, Przewodniczicy mo-

że podjio decyzję o przerwaniu sesji. W protokole 
obrad sesji odnotowuje się powód przerwania sesji, 
nazwiska nieobecnych Radnych oraz Radnych, któ-
rzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich 
zakończeniem. 

6. Ogłoszenie terminu następnego posiedzenia tej sa-
mej sesji odbywa się z pominięciem wymogów 
wskazanych w § 17 us . 3. 

§ 22 

1. Radni potwierdzaji swoji obecnośo na liście obec-
ności z chwili przybycia na salę obrad. 

2. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu Rady. 

3. Przewodniczicy otwiera, prowadzi i zamyka sesję 
Rady. W toku obrad Przewodniczicy może powie-
rzyo każdemu z zastępców prowadzenie poszcze-
gólnych punktów porzidku obrad, którzy korzystaji 
wówczas z uprawnień Przewodniczicego. 

4. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodni-
czicy otwiera obrady wypowiadajic formułę: 
fOtwieram sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskie-
go”. 

5. Po otwarciu sesji Przewodniczicy: 
1) stwierdza na podstawie listy obecności prawo-

mocnośo obrad, 
2) przedstawia porzidek obrad, 
3) poddaje pod głosowanie zmianę w porzidku ob-

rad w przypadku, o którym mowa, w § 18 ust. 1. 
6. Porzidek obrad sesji powinien obejmowao w szcze-

gólności: 
1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji, 
2) sprawozdanie Przewodniczicego Zarzidu z wy-

konania uchwał Rady i działalności Zarzidu w 
okresie od ostatniej sesji, 

3) sprawozdanie Przewodniczicych  omisji lub 
wyznaczonych Radnych sprawozdawców, 

4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie 
uchwał, 

5) interpelacje i zapytania Radnych, 
6) wnioski i oświadczenia Radnych. 

§ 23 

1. Przewodniczicy prowadzi obrady zgodnie z porzid-
kiem obrad, otwierajic i zamykajic dyskusję nad 
każdym z punktów. W uzasadnionych przypadkach 
może dokonywao zmian w kolejności realizowania 
porzidku obrad. 

2. Radny nie może zabierao głosu bez zezwolenia 
Przewodniczicego. 

3. Przewodniczicy może zabierao głos w każdej chwili 
obrad. 

4. Przewodniczicy może udzielio głosu osobom zapro-
szonym na sesję Rady. 

§ 24 

1. Przewodniczicy czuwa nad sprawnym przebiegiem 
obrad.  

2. Przewodniczicy udziela głosu w debacie Przewod-
niczicym  lubów lub wyznaczonym przez  luby 
Radnym w kolejności od najliczniejszego  lubu,  
a następnie Radnym wg kolejności zgłoszeń. 

3. Przewodniczicy  omisji (sprawozdawcy) właści-
wych dla przedmiotu obrad i Starosta otrzymuji 
prawo głosu poza kolejnościi. 
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4. Przewodniczicy udziela głosu poza kolejnościi w 
sprawie wniosków o charakterze formalnym, w 
szczególności dotyczicych: 
1) sprawdzenia quorum, 
2) ograniczenia czasu wystipień dyskutantów, 
3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 
4) zarzidzenia przerwy, 
5) ograniczenia liczby dyskutantów (taki wniosek 

nie dotyczy Przewodniczicych  lubów, Prze-
wodniczicych  omisji lub Radnych sprawoz-
dawców oraz Starosty), 

6) zdjęcia określonego punktu z porzidku obrad i 
odesłania projektu uchwały do  omisji, 

7) głosowania bez dyskusji, 
8) ogłoszenia tajności punktu porzidku obrad. 

5. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłu-
chaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego 
przeciwnika i jednego zwolennika wniosku. 

6. Czas wystipienia Przewodniczicych  lubów, 
Przewodniczicych  omisji (sprawozdawców)  
i Starosty nie jest ograniczony. 

7. Radny, który pragnie zabrao głos przy omawianiu 
konkretnego punktu porzidku obrad, oraz osoba 
spoza składu Rady chcica zabrao głos w oma-
wianym temacie, zgłasza ten fakt wpisujic się na 
listę mówców. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, 
wystipienie mówcy nie może przekroczyo 3 minut. 

8. Oprócz zabrania głosu Radny w tym samym punk-
cie obrad ma prawo do jednej repliki oraz, gdy 
okoliczności repliki będi tego wymagały do spro-
stowania własnej wypowiedzi. Czas repliki nie 
może przekroczyo 2 minut, a sprostowania 1 mi-
nuty. 

9. Radny może domagao się wyjaśnień w sprawach, 
które wynikły w czasie prowadzonej dyskusji lub 
sam składao wyjaśnienia. 

10. Po stwierdzeniu, że liczba mówców przy omawia-
niu konkretnego punktu porzidku obrad została 
wyczerpana, Przewodniczicy udziela głosu tylko 
w sprawach wniosków formalnych dotyczicych 
sposobu lub porzidku głosowania. 

11. W razie potrzeby Przewodniczicy może zarzidzao 
przerwy w celu umożliwienia właściwej  omisji 
lub Zarzidowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszo-
nych wniosków albo przygotowania poprawek w 
rozpatrzonym projekcie uchwał lub innym doku-
mencie. 

12. Punkt porzidku obrad już wyczerpany nie może 
byo ponownie przedmiotem obrad tej samej sesji. 

§ 25 

1. W przypadku stwierdzenia, że w wystipieniu Rad-
ny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub prze-
kracza czas, Przewodniczicy może przywołao go 
fdo rzeczy”, a po dwukrotnym przypomnieniu ode-
brao mu głos. 

2. Jeżeli forma lub treśo wystipienia zakłóca porzidek 
obrad lub uchybia powadze posiedzenia Przewodni-
czicy przywołuje Radnego fdo porzidku”, a gdy 
nie odniesie to skutku, może odebrao mu głos. Fakt 
ten odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

3. Przewodniczicy może czynio Radnemu uwagi do-
tyczice tematu, formy i czasu trwania wystipienia 
na posiedzeniu. 

4. Postanowienia § 25 us . 1, 2, 3 stosuje się również 
do osób spoza składu Rady, występujicych na se-
sji. 

5. Przewodniczicy, po uprzednim zwróceniu uwagi, 
może nakazao opuszczenie sali obrad osobom bę-
dicym spoza składu Rady, które swoim zachowa-
niem zakłócaji porzidek obrad lub naruszaji powa-
gę sesji. 

§ 26 

W trakcie obrad Przewodniczicy zarzidza przerwy: 
1) z własnej inicjatywy, minimum co dwie godziny, 
2) z inicjatywy  lubu nie częściej niż dwa razy w da-

nym dniu z inicjatywy tego samego  lubu.  
3) z inicjatywy przewodniczicego  omisji Rady. 

§ 27 

Po wyczerpaniu porzidku obrad Przewodniczicy koń-
czy posiedzenie wypowiadajic formułę: fZamykam 
sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego”. 
Czas od otwarcia do zakończenia uznaje się za czas 
trwania sesji. 

§ 28 

1. Z każdej sesji Rady sporzidza się protokół, który 
powinien zawierao: 
1) numer, datę i miejsce sesji oraz numery uchwał, 
2) stwierdzenie prawomocności obrad, 
3) nazwiska nieobecnych członków Rady i Zarzidu 

(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) 
oraz nazwiska i stanowiska osób delegowanych 
na posiedzenie ze Starostwa, 

4) stwierdzenie o stanowisku Radnych co do pro-
tokołu z poprzedniego posiedzenia, 

5) porzidek obrad, 
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień, dys-

kusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych 
wniosków, 

7) czas trwania sesji, 
8) podpis Przewodniczicego i protokolanta. 

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi. 
3. Nowa numeracja zaczyna się z poczitkiem każdej 

kadencji Rady. 
4. Protokół przyjmuje się na sesji w ten sposób, że 

jeżeli nie wniesiono do niego zastrzeżeń lub popra-
wek, protokół uważa się za przyjęty. Radni powinni 
mieo możliwośo zapoznania się z tekstem protokołu 
na trzy dni przed sesji na której protokół będzie 
przyjęty. Poprawki i uzupełnienia protokołu powinny 
byo wnoszone przez Radnych nie później niż jeden 
dzień przed rozpoczęciem sesji Rady, na której na-
stępuje przyjęcie protokołu. O przyjęciu lub odrzu-
ceniu poprawek lub uzupełnień decyduje Rada bez 
dyskusji. 

5. Do protokołu dołicza się listę obecności Radnych, 
listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych 
przez Radę, protokoły głosowań tajnych i imien-
nych, zgłoszone na piśmie wnioski niewygłoszone 
przez Radnych, usprawiedliwienia osób nieobec-
nych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na 
ręce Przewodniczicego. 

§ 29 

1.  opie protokołu powinny byo przesłane do wiado-
mości Zarzidu. 
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2. Wyciigi z protokołu Zarzid przekazuje odpowied-
nim jednostkom organizacyjnym. 

3. Protokół obrad przechowuje się w Biurze Rady. 
4.  ażdy mieszkaniec powiatu ma prawo wglidu do 

protokołu sesji, robienia notatek i odpisów, z wy-
jitkiem części protokołu, która dotyczy tajności ob-
rad Rady. 

R o z d z i a ł   IV 

Ucuwały Rady 

§ 30 

1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze 
uchwał wszystkie sprawy należice do jej kompe-
tencji, określone w ustawach, a także w przepisach 
wydanych na podstawie tych ustaw. 

2. Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje 
stanowisko w sprawach zwiizanych z realizacji 
kompetencji stanowiicych i kontrolnych, a w spra-
wach ogólnospołecznych podejmuje rezolucje i ape-
le. 

§ 31 

1. Uchwały Rady si odrębnymi dokumentami z wyjit-
kiem uchwał o charakterze proceduralnym odnoto-
wanych w protokole sesji. 

2. Uchwała powinna zawierao: 
1) tytuł, 
2) datę, która jest dati posiedzenia Rady, na któ-

rym została podjęta, 
3) numer, podajic cyframi rzymskimi numer sesji, 

cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok 
podjęcia uchwały, 

4) podstawę prawni, 
5) przepisy regulujice sprawy będice przedmio-

tem uchwały, 
6) ścisłe określenie przedmiotu uchwały i w miarę 

możliwości środków na jej realizację, 
7) określenie organów odpowiedzialnych za wy-

konanie uchwały, 
8) przepisy przejściowe i uchylajice, 
9) termin wejścia w życie uchwały i ewentualny 

czas jej obowiizywania, 
10) opinię prawni. 

3. Uchwały Rady dotyczice zobowiizań finansowych 
winny wskazywao źródła dochodów, z których zo-
bowiizania te zostani pokryte. 

4. Uchwały podpisuje Przewodniczicy lub Wiceprze-
wodniczicy, który prowadził obrady. 

5. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i 
przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. Rejestr 
prowadzi Biuro Rady. 

§ 32 

1. Starosta zobowiizany jest do przedłożenia Woje-
wodzie Dolnośliskiemu uchwał Rady w ciigu 7 dni 
od ich podjęcia. Uchwały Rady w sprawie wyda-
wania przepisów porzidkowych podlegaji przeka-
zaniu w ciigu dwóch dni od ich podjęcia. Starosta 
przesyła przepisy porzidkowe do wiadomości Bur-
mistrzom i Wójtom gmin położonych na obszarze 
Powiatu i starostom sisiednich powiatów następ-
nego dnia po ich ustanowieniu. 

2. Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej na zasadach określonych w ust. 1: 

1) uchwałę budżetowi, 
2) uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarzidu, 
3) inne uchwały objęte zakresem działania Izby. 

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II./0914-17/ 
/91/08 z dnia 5 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 32). 

§ 33 

1. Z inicjatywi podjęcia określonej uchwały może 
wystipio: 
1) co najmniej 3 Radnych, 
2)  lub, 
3)  omisja Rady, 
4) Zarzid, 
5) Przewodniczicy, 
6) co najmniej 300 mieszkańców Powiatu. 

2. Projekt uchwały odpowiadajicy wymogom zawar-
tym w § 31 ust. 2 pkt 1, 4-10, wraz z uzasadnie-
niem, powinien byo przekazany w formie pisemnej 
do Biura Rady co najmniej: 
1) na 14 dni przed planowanym terminem sesji, 
2) na 21 dni przed planowanym terminem sesji  

o tematyce określonej w § 17 ust. 5. 
3. Uzasadnienie projektu uchwały winno zawierao w 

szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwa-
ły, skutki proponowanych zmian w stosunku do 
wcześniej podjętych i obowiizujicych uchwał, 
skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia. 

4. Przewodniczicy przekazuje niezwłocznie projekty 
uchwał zgłaszanych przez Zarzid Przewodniczicym 
 omisji, właściwym co do przedmiotu uchwały. 

5. Projekty uchwał zgłaszanych przez podmioty wy-
mienione w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6 Przewodniczicy 
przekazuje niezwłocznie Zarzidowi i Przewodniczi-
cym właściwych  omisji, w celu wydania opinii. 

6. Zaopiniowane projekty uchwał przez Zarzid lub 
 omisje przedkłada się Przewodniczicemu najpóź-
niej na 10 dni przed terminem sesji. 

7. W przygotowaniu projektów uchwał pomoc mery-
toryczni, prawni i organizacyjni zobowiizany jest 
zapewnio Zarzid. 

§ 34 

1. W przypadku inicjatywy uchwałodawczej miesz-
kańców Powiatu wniosek o podjęcie uchwały musi 
zawierao projekt uchwały wraz z listi co najmniej 
300 mieszkańców Powiatu, majicych prawo wy-
bierania do Rady. 

2. Lista powinna zawierao imię, nazwisko, adres za-
mieszkania, numer PESEL, podpis, wskazanie oso-
by, bidź osób upoważnionych do reprezentowania 
grupy mieszkańców występujicych z wnioskiem. 

3. Przewodniczicy zobowiizany jest do poinformo-
wania reprezentantów wnioskodawców o sposobie 
realizacji złożonego wniosku. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien byo 
rozpatrzony przez Radę nie później  niż w terminie 
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

§ 35 

1. Ustne uzasadnienie projektu uchwały przedstawia-
ne jest na poczitku debaty poświęconej temu pro-
jektowi. 

2. W debacie nad uchwałi w pierwszej kolejności głos 
zabieraji przedstawiciele  omisji opiniujicych pro-
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jekt uchwały i przedstawiciel Zarzidu, o ile Zarzid 
nie był wnioskodawci projektu uchwały. Stanowi-
ska pozostałych  omisji,  lubów i Radnych mogi 
byo przedstawione w dalszym toku debaty. 

3. Wnioskodawca projektu uchwały ma prawo do 
zabrania głosu na zakończenie debaty. 

4. Wnioskodawca może wycofao projekt uchwały do 
momentu głosowania, o którym mowa w § 36  
us . 2. 

R o z d z i a ł   V 

Głosowalie 

§ 36 

1. Rada stosownie do przepisów ustawy oraz posta-
nowień Statutu podejmuje uchwały w głosowaniu: 
1) jawnym, 
2) jawnym imiennym, 
3) tajnym 

2. W przypadku projektu uchwały porzidek głosowa-
nia przewiduje w kolejności: 
1) głosowanie za odrzuceniem projektu uchwały w 

całości, jeżeli wniosek taki został postawiony, 
2) głosowanie poprawek ujętych w opinii  omisji, 

Zarzidu lub podniesionych w czasie debaty nad 
uchwałi. W pierwszej kolejności głosuje się po-
prawki, których przyjęcie lub odrzucenie roz-
strzyga o innych poprawkach, 

3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wy-
nikajicymi z przegłosowanych poprawek. 

3. Głosowanie imienne następuje na wniosek Radne-
go, w trybie wniosku o charakterze formalnym 
określonym w § 24 pkt 4 i 5. 

§ 37 

1. W głosowaniu jawnym Radni głosuji przez podnie-
sienie ręki. 

2. Głosowanie przeprowadza i oblicza wszystkie głosy 
Przewodniczicy przy pomocy wyznaczonych osób. 

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodni- 
czicy. 

4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w pro-
tokole sesji. 

5. W głosowaniu jawnym imiennym Przewodniczicy 
wymienia do protokołu imiona i nazwiska Radnych 
głosujicych fza”, fprzeciw”, fwstrzymujicych się” 
oraz tych, którzy byli obecni, ale nie brali udziału w 
głosowaniu, następnie podaje wynik głosowania.  

§ 38 

1. W głosowaniu tajnym Radni głosuji na kartach 
opatrzonych pieczęcii Rady. 

2. Głosowanie tajne przeprowadza  omisja Skrutacyj-
na wybrana przez Radę spośród Radnych.  omisja 
Skrutacyjna wybiera Przewodniczicego  omisji. 

3.  art do głosowania nie może byo więcej niż Rad-
nych obecnych na sesji. 

4. Przewodniczicy  omisji Skrutacyjnej ogłasza wyni-
ki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustale-
niu. 

5. Z głosowania tajnego  omisja Skrutacyjna sporzi-
dza protokół, który stanowi załicznik do protokołu 
sesji. 

6. Przewodniczicy zobowiizany jest zapewnio tajnośo 
głosowania. 

§ 39 

1. Głosowanie zwykłi większościi głosów oznacza, 
że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał najwięk-
szi ilośo głosów. Głosów nieważnych lub wstrzy-
mujicych się nie dolicza się do żadnej grupy głosu-
jicych. 

2. Głosowanie bezwzględni większościi głosów ozna-
cza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co 
najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych 
ważnie oddanych głosów - tzn. przeciwnych i 
wstrzymujicych się. W razie parzystej liczby waż-
nie oddanych głosów, bezwzględni większośo sta-
nowi 50o ważnie oddanych głosów ł 1 ważnie 
oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie odda-
nych głosów, bezwzględni większośo głosów sta-
nowi pierwsza liczba całkowita przewyższajica po-
łowę ważnie oddanych głosów. 

§ 40 

1. W przypadku gdy wynik głosowania jawnego budzi 
uzasadnione witpliwości Rada może dokonao po-
nownego głosowania - reasumpcji. 

2. O przeprowadzeniu ponownego głosowania Rada 
decyduje w formie uchwały proceduralnej na pi-
semny wniosek co najmniej 3 Radnych. 

3. Wniosek o reasumpcji może byo złożony tylko na 
tym posiedzeniu, na którym było głosowanie, któ-
rego on dotyczy. 

R o z d z i a ł   VI 

Il erpewacje i zapy alia 

§ 41 

1. Interpelacje składa się w sprawach o istotnym zna-
czeniu. Adresatem interpelacji jest Zarzid. 

2. Interpelacje składa się w formie pisemnej w Biurze 
Rady. 

3. Interpelacja powinna zawierao przedstawienia stanu 
faktycznego będicego jej przedmiotem oraz wyni-
kajice zeń pytania skierowane do Zarzidu. 

§ 42 

1. Adresat interpelacji zobowiizany jest do udzielenia 
pisemnej odpowiedzi w ciigu 14 dni od jej otrzy-
mania. Odpowiedź przekazuje się Radnemu zgłasza-
jicemu interpelację i Przewodniczicemu, który w 
punkcie finterpelacje i zapytania”, informuje Radę o 
zgłoszonych między sesjami interpelacjach i otrzy-
manych odpowiedziach. 

2. Radny ma prawo poinformowania Rady, czy uznaje 
odpowiedź za wystarczajici i wnieśo o jej odczy-
tanie. Interpelowany zobowiizany jest do wyja-
śnienia swojej odpowiedzi. W przypadku stwierdze-
nia przez składajicego interpelację, że nie zadawala 
go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienia 
ustne na sesji, Rada na jego wniosek może żidao 
dodatkowych wyjaśnień w formie pisemnej. 

§ 43 

1. Zapytania składa się w sprawach mniej złożonych, 
gdy pytajicemu chodzi przede wszystkim o uzy-
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skanie informacji o faktach. Zapytania składa się w 
formie pisemnej w Biurze Rady przed rozpoczęciem 
sesji. Adresatem jest Zarzid. 

2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytania Starosta 
może upoważnio obecnego na sesji pracownika 
samorzidowego. 

3. W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi na 
zapytanie w trakcie sesji, udziela się zgłaszajicemu 
pisemnej odpowiedzi w ciigu 7 dni roboczych. 

4. Biuro Rady prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji 
i zapytań, w którym powinny byo zawarte dokładne 
informacje o sposobie ich załatwienia i terminach. 
Do obowiizków pracownika Biura Rady należy za-
wiadamianie radnych o wpływajicych odpowie-
dziach na zapytania i interpelacje. 

R o z d z i a ł   VII 

Komisje Rady 

§ 44 

1. Rada w drodze uchwały, oprócz  omisji Rewizyj-
nej, powołuje ze swojego grona stałe  omisje. 
Szczegółowy wykaz komisji, skład osobowy oraz 
przedmiot działania określa odrębna uchwała. 

2. Rada w drodze uchwały może powoływao ze 
swego grona doraźne  omisje określajic przed-
miot ich działania oraz skład osobowy. 

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II./0914-17/ 
/91/08 z dnia 5 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 44 ust. 2). 
3. Praci  omisji kieruje przewodniczicy wybierany 

przez Radę. 
4.  omisja ze swego grona wybiera zastępcę prze-

wodniczicego i sekretarza  omisji. 
5. Sekretarz  omisji sporzidza z jej posiedzenia pro-

tokół w ciigu 7 dni. Uwagi do protokołu członek 
 omisji przedstawia w formie pisemnej przed po-
siedzeniem lub ustnej na posiedzeniu, na którym 
jest on przyjmowany. 

6.  omisje podlegaji Radzie w całym zakresie swojej 
działalności. 

7. Radny zobowiizany jest do pracy w dwóch  omi-
sjach stałych i może byo przewodniczicym jednej 
 omisji. 

8. Propozycje składu osobowego  omisji oraz zmian 
w tym składzie przedstawia Przewodniczicy na 
wniosek Radnych,  omisji lub  lubów. 

9. W przypadku zgłoszeń kandydatów na członków 
 omisji w liczbie przewyższajicej ilościowy skład 
 omisji, Rada w głosowaniu jawnym zwykłi więk-
szościi głosów ustala skład osobowy poszczegól-
nych  omisji wg ilości otrzymanych przez kandy-
datów do  omisji głosów. 

10.  omisje pracuji wg regulaminów zatwierdzonych 
przez Radę. 

11.  omisje stałe zobowiizane si do wzajemnego 
informowania się w sprawach będicych przed-
miotem wspólnego zainteresowania poprzez: 
1) udostępnianie posiadanych opracowań, analiz, 

stanowisk i uchwał. 
2) wspólne posiedzenia  omisji. 

12. W uzasadnionych przypadkach gdy Radny uchyla 
się od udziału w pracach  omisji, Przewodniczicy 
 omisji może wystipio z wnioskiem o odwołanie 
Radnego ze składu  omisji. 

§ 45 

1. Do zadań  omisji stałych należy: 
1) opiniowanie i przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, 
2) występowanie z inicjatywi uchwałodawczi, 
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał 

Rady, 
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych 

 omisji przez Radę, Zarzid lub inne  omisje, 
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków 

mieszkańców Powiatu, dotyczicych działalności 
Rady i Zarzidu. 

2.  omisja stała działa zgodnie z planem pracy za-
twierdzonym przez Radę. Rada może dokonywao 
zmian w zatwierdzonym planie. 

3.  omisja jest obowiizana przedstawio Radzie spra-
wozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w 
roku oraz w każdym czasie – na żidanie Rady. 

§ 46 

1.  omisja obraduje w obecności co najmniej połowy 
składu. 

2. W posiedzeniach  omisji, oprócz jej członków, mo-
gi także uczestniczyo: Przewodniczicy, Radni nie-
będicy członkami  omisji, Członkowie Zarzidu bez 
prawa głosowania oraz inni członkowie powiatowej 
wspólnoty samorzidowej. 

3. Przewodniczicy na wniosek Przewodniczicego 
 omisji zaprasza na jej posiedzenie inne osoby, któ-
rych obecnośo jest uzasadniona ze względu na 
przedmiot rozpatrywanej sprawy oraz obserwato-
rów. 

§ 47 

1. Przewodniczicy  omisji kieruje jej pracami, a w 
szczególności: 
1) ustala terminy posiedzeń, 
2) ustala porzidek posiedzeń, 
3) zapewnia przygotowanie i dostarczenie człon-

kom  omisji niezbędnych materiałów,  
4) zwołuje posiedzenia  omisji, 
5) kieruje obradami  omisji, 
6) wnioski i opinie  omisji niezwłocznie po posie-

dzeniu przekazuje Przewodniczicemu. 
2. Przewodniczicy  omisji zwołuje posiedzenie  omi-

sji na wniosek co najmniej 1/3 członków  omisji 
lub Przewodniczicego. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczicego  o-
misji, jego obowiizki wykonuje Wiceprzewodniczi-
cy  omisji. 

§ 48 

O planowanym posiedzeniu  omisji i proponowanym 
porzidku obrad Przewodniczicy  omisji informuje 
Biuro Rady w terminie umożliwiajicym zawiadomienie 
członków  omisji oraz zaproszonych osób najpóźniej 
na 4 dni przed terminem posiedzenia. 

§ 49 

1.  omisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii  
i wniosków zwykłi większościi głosów w obecno-
ści co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu 
jawnym. 

2. Wnioski odrzucone przez  omisję w szczególności 
dotyczice uchwał Rady umieszcza się, na żidanie 
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wnioskodawcy, w sprawozdaniu  omisji jako wnio-
ski mniejszości. 

3. Sprawozdanie  omisji przedstawia na sesji Rady 
Przewodniczicy  omisji lub wyznaczony przez  o-
misję sprawozdawca. 

R o z d z i a ł   VIII 

Komisja Rewizyjla 

§ 50 

1.  omisję Rewizyjni powołuje Rada. 
2. W skład  omisji Rewizyjnej wchodzi Radni, w tym 

przedstawiciele wszystkich  lubów, z wyjitkiem 
Radnych pełniicych funkcje Przewodniczicego i 
Wiceprzewodniczicego Rady oraz będicych Człon-
kami Zarzidu. 

3. Do zadań  omisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
1) kontrola działalności Zarzidu, powiatowych jed-

nostek organizacyjnych- o których mowa w za-
łiczniku  nr 2 do Statutu oraz rozpatrywanie 
skarg i wniosków, 

2) opiniowanie wykonania budżetu Powiatu i wy-
stępowanie z wnioskiem do Rady w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarzi-
dowi, 

3) analizowanie i wykorzystywanie dla potrzeb 
oceny Zarzidu wykonania uchwał Rady, opinii 
innych  omisji w sprawie skutków podjętych i 
wykonywanych uchwał Zarzidu, wyników kon-
troli zewnętrznych i wewnętrznych Zarzidu i 
podległych jednostek organizacyjnych, 

4) występowanie do Rady o zainicjowanie kontroli 
zewnętrznej Zarzidu i podległych jednostek or-
ganizacyjnych, 

5) współpraca z właściwymi  omisjami Rady w 
rozpatrywaniu skarg na działalnośo Zarzidu oraz 
w rozpatrywaniu i załatwianiu wniosków, a tak-
że w przygotowaniu stanowiska Rady w spra-
wach skarg i wniosków, 

6) przygotowywanie corocznych ocen pracy Zarzi-
du na zasadach określonych w ustawie o samo-
rzidzie powiatowym, 

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II./0914-17/ 
/91/08 z dnia 5 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 50 ust. 2, 5 i 6). 

7) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie 
absolutorium dla Zarzidu, 

8) opiniowanie wniosku o odwołanie Przewodni-
czicego Zarzidu i Członków Zarzidu. 

4. W trakcie kontroli  omisja Rewizyjna może współ-
pracowao z komórki kontroli wewnętrznej kontro-
lowanej jednostki, audytorem wewnętrznym. 

5.  omisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania 
w zakresie kontroli zlecane przez Radę, Przewodni-
czicego lub z własnej inicjatywy. 

6. Przepis ust. 5 nie narusza uprawnień kontrolnych 
innych  omisji powoływanych przez Radę. 

§ 51 

1. Praci  omisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczi-
cy. 

2. Rada wybiera Przewodniczicego oraz pozostałych 
Członków  omisji Rewizyjnej w liczbie 6.  omisja 
ze swego grona wybiera zastępcę Przewodniczice-
go i Sekretarza  omisji. 

3.  omisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego 
planu pracy i planu kontroli zatwierdzonego przez 
Radę. 

4.  omisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekty 
planów, o którym mowa w ust. 3, do dnia 15 grud-
nia poprzedzajicego rok, którego dotyczi te plany. 

5. Za zgodi Rady  omisja Rewizyjna może przepro-
wadzio kontrole nieprzewidziane w rocznym planie 
kontroli. 

§ 52 

1.  omisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy 
na posiedzeniach zwykłi większościi głosów w 
obecności co najmniej połowy składu  omisji. 

2. Sekretarz  omisji sporzidza z jej posiedzenia proto-
kół w ciigu 7 dni. Uwagi do protokołu członek  o-
misji przedstawia w formie pisemnej przed posie-
dzeniem lub ustnej na posiedzeniu, na którym jest 
on przyjmowany. 

3.  omisja Rewizyjna może zapraszao na swoje posie-
dzenia kierowników powiatowych jednostek orga-
nizacyjnych oraz inne osoby. 

4.  omisja Rewizyjna, za zgodi Rady, może powoły-
wao rzeczoznawców, ekspertów i biegłych. 

5.  omisja Rewizyjna może postanowio o odbyciu 
posiedzenia zamkniętego, w którym może uczestni-
czyo Przewodniczicy. 

§ 53 

1.  ontrole si podstawowi formi działalności  omisji 
Rewizyjnej. 

2.  omisja Rewizyjna kontroluje działalnośo Zarzidu  
i powiatowych jednostek organizacyjnych bioric 
pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowo-
ści, rzetelności i gospodarności. 

3. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, 
Przewodniczicy  omisji Rewizyjnej wyznacza ze-
spół kontrolny składajicy się z 3 do 5 członków 
 omisji. Przewodniczicy  omisji udziela członkom 
zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowa-
dzenia kontroli określajic w nim zakres kontroli. 

4. Przewodniczicy  omisji Rewizyjnej, co najmniej na 
7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia 
na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki orga-
nizacyjnej o zakresie i terminie kontroli oraz Prze-
wodniczicego, a także Przewodniczicego Zarzidu. 

5. Członkowie Zespołu  ontrolnego, przed przystipie-
niem do czynności kontrolnych, si obowiizani oka-
zao kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważ-
nienie, o którym mowa w ust. 3. 

§ 54 

 omisja Rewizyjna ma prawo: 
1) wstępu do pomieszczeń kontrolowanej jednostki, 
2) wglidu do akt i dokumentów dotyczicych działal-

ności tej jednostki, 
3) do zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów 

w kontrolowanej jednostce, 
4) żidania od pracowników kontrolowanej jednostki 

pisemnych i ustnych wyjaśnień, 
5) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontro-

lowanej jednostki, 
6) sporzidzenia dla członków  omisji Rewizyjnej odpi-

sów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej. 
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§ 55 

1. Członek  omisji Rewizyjnej podlega wyłiczeniu  
z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może 
dotyczyo praw i obowiizków jego albo jego mał-
żonka, krewnych lub powinowatych. 

2. Członek  omisji może również byo wyłiczony  
z udziału w kontroli, jeżeli zachodzi okoliczności 
mogice wywołao witpliwości co do jego bezstron-
ności. 

3. O wyłiczeniu członka  omisji z udziału w kontroli 
rozstrzyga  omisja Rewizyjna. 

§ 56 

1.  ierownicy kontrolowanych jednostek organizacyj-
nych si obowiizani do zapewnienia warunków 
przeprowadzenia kontroli, w szczególności: 
1) umożliwienia wstępu do pomieszczeń jednostki 

kontrolowanej, 
2) wglidu do akt i dokumentów dotyczicych kon-

trolowanej jednostki, 
3) udzielania informacji i wyjaśnień, 
4) obsługi biurowej. 

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne  
w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki. 

3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może na-
ruszao porzidku pracy obowiizujicego w kontro-
lowanej jednostce. 

§ 57 

1. Zespół kontrolny, w terminie do 15 dni od zakoń-
czenia kontroli, sporzidza protokół kontroli, który 
podpisuji członkowie zespołu oraz kierownik kon-
trolowanej jednostki. 

2.  ierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem pro-
tokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do 
ustaleń zawartych w protokole w terminie 3 dni ro-
boczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

3. Zespół kontrolny uwzględnia zastrzeżenia kierowni-
ka jednostki kontrolowanej dokonujic zmian w pro-
tokole. W terminie 7 dni od otrzymania zastrzeżeń 
ponownie przedkłada protokół do podpisania kie-
rownikowi jednostki kontrolowanej.  

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub 
w części zespół przekazuje na piśmie swoje stano-
wisko zgłaszajicemu zastrzeżenia. 

5.  ierownik jednostki kontrolowanej może odmówio 
podpisania protokołu kontroli, o którym mowa w 
ust. 3, składajic w terminie 3 dni roboczych od 
dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej od-
mowy. 

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin 
do złożenia wyjaśnień o odmowie podpisania proto-
kołu liczy się od dnia otrzymania stanowiska zespo-
łu w sprawie rozpatrzenia tych zastrzeżeń. 

7. O odmowie podpisania protokołu kontroli i o złoże-
niu wyjaśnienia kontrolujicy czynii wzmiankę  
w protokole. 

8. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika 
jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do 
podpisania protokołu przez przedstawicieli  omisji 
dokonujicych kontroli oraz realizacji ustaleń kontroli. 

9. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany proto-
kół  omisji Rewizyjnej.  

§ 58 

1.  omisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontro-
li, sporzidza i kieruje do kierownika kontrolowanej 
jednostki oraz do Zarzidu wystipienie pokontrolne 
zawierajice wnioski i zalecenia usunięcia stwier-
dzonych nieprawidłowości w określonym terminie. 

2.  ierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta-
ło skierowane wystipienie pokontrolne, jest obo-
wiizany zawiadomio  omisję Rewizyjni o sposobie 
realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym ter-
minie, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3.  ierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 
dni od otrzymania wystipienia pokontrolnego, mo-
że odwołao się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest 
ostateczne. 

4.  omisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozda-
nie z wyników kontroli zleconych przez Radę, wy-
ników kontroli wykonania budżetu Powiatu oraz z 
realizacji rocznego planu kontroli. 

5. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez 
Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu 
kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okre-
sowo raz na pół roku. 

§ 59 

Sprawozdanie winno zawierao: 
1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źró-

deł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz 
osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 

2) wnioski zmierzajice do usunięcia nieprawidłowości 
3) jeżeli zachodzi koniecznośo, wnioski o podjęcie 

odpowiednich kroków w stosunku do osób win-
nych powstałych nieprawidłowości. 

§ 60 

Członkowie  omisji Rewizyjnej si obowiizani prze-
strzegao przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
sanitarnych oraz dotyczicych ochrony tajemnicy pań-
stwowej i służbowej, obowiizujicych w kontrolowanej 
jednostce. 

R o z d z i a ł   IX 

Kwuby Radlycu 

§ 61 

1. Radni mogi tworzyo  luby. 
2.  lub może utworzyo co najmniej 3 Radnych. 
3. Przynależnośo Radnych do  lubów jest dobrowol-

na. 

§ 62 

1. Utworzenie  lubu należy zgłosio Przewodniczice-
mu. 

2. Zgłoszenie utworzenia  lubu powinno zawierao: 
1) imię i nazwisko Przewodniczicego  lubu, 
2) listę członków  lubu z określeniem funkcji wy-

konywanych w  lubie, 
3) nazwę  lubu. 

3. Działalnośo  lubów nie może byo finansowana z 
budżetu Powiatu. 

4.  lub działa zgodnie z uchwalonym przez siebie re-
gulaminem. 

5. Przewodniczicy  lubu jest zobowiizany przedłożyo 
Przewodniczicemu regulamin  lubu. 
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6. Działalnośo  lubu rozpoczyna się z chwili przedło-
żenia regulaminu  lubu. 

7. Przedstawiciele  lubów mogi przedstawiao stano-
wiska  lubów we wszystkich sprawach będicych 
przedmiotem obrad Rady. 

D z i a ł   III 

Zarząd Powia u 

R o z d z i a ł   I 

Zasady oiówle 

§ 63 

1. Zarzid jest organem wykonawczym Powiatu. 
2. W skład Zarzidu wchodzi: Starosta jako jego 

Przewodniczicy, Wicestarosta i pozostali Członko-
wie w liczbie  3 osób. 

3. Członkowie Zarzidu mogi byo wybrani również 
spoza składu Rady. 

§ 64 

1. Ze Starosti, Wicestarosti oraz dwoma Członkami 
Zarzidu nawiizuje się stosunek pracy. 

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w 
odniesieniu do Starosty (Przewodniczicego Zarzi-
du), z wyłiczeniem ustalenia wynagrodzenia, wy-
konuje Przewodniczicy.    

§ 65 

Zarzid wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Staro-
stwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, które 
wymienione si w załiczniku nr 2 do Statutu. 

R o z d z i a ł   II 

Orializacja wewlę rzla oraz  ryb pracy 
Zarządu Powia u 

§ 66 

1. Członkowie Zarzidu si obowiizani brao czynny 
udział w jego pracach. 

2. Zarzid obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na po-
siedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż jeden raz 
w miesiicu. 

3. W razie potrzeby, Starosta może zwołao Zarzid w 
każdym terminie, a także rozszerzyo porzidek ob-
rad. 

4. Starosta jest obowiizany zwołao posiedzenie Za-
rzidu na pisemny wniosek co najmniej dwóch 
Członków Zarzidu, w terminie trzech dni od złoże-
nia wniosku. 

§ 67 

1. Posiedzenia Zarzidu zwołuje oraz przewodniczy im 
Starosta lub Wicestarosta. 

2. W posiedzeniach Zarzidu uczestniczi Członkowie 
Zarzidu – z głosem stanowiicym, a Sekretarz i 
Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym. 

3. Do udziału w posiedzeniach Zarzidu Starosta może 
zobowiizao pracowników Starostwa, kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jedno-
stek organizacyjnych Powiatu, właściwych ze 
względu na przedmiot obrad. 

4. Do udziału w posiedzeniach Zarzidu mogi zostao 
zaproszone inne osoby, w szczególności Radni. 

§ 68 

1. Zarzid rozstrzyga w formie uchwał wszystkie 
sprawy należice do jego kompetencji wynikajice z 
ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w 
granicach upoważnień ustawowych. 

2. Oprócz uchwał zawierajicych rozstrzygnięcia Za-
rzid może podejmowao inne uchwały, w szczegól-
ności zawierajice opinie i stanowiska Zarzidu. 

3. Uchwały Zarzidu podpisuji wszyscy obecni Człon-
kowie Zarzidu. 

4. Uchwały Zarzidu będice decyzjami w sprawach z 
zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. 
W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska Człon-
ków Zarzidu, którzy brali udział w podjęciu decyzji. 

5. Uchwały Zarzidu si podejmowane zwykłi więk-
szościi głosów w obecności co najmniej połowy 
statutowego składu, w głosowaniu jawnym, chyba 
że przepisy ustawowe stanowii inaczej. 

§ 69 

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Członkom 
Zarzidu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu. 

2. Zarzid rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał 
Rady, chyba że Rada określi zasady wykonywania 
swojej uchwały. 

§ 70 

1. Z posiedzenia Zarzidu sporzidza się protokół. 
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska Członków 

Zarzidu uczestniczicych w posiedzeniu, a w przy-
padku, gdy w posiedzeniu Zarzidu uczestniczyły 
również inne osoby, w protokole podaje się ich 
imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakte-
rze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu. 

3. Protokół z posiedzenia Zarzidu powinien dokładnie 
odzwierciedlao przebieg posiedzenia, a zwłaszcza 
przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmo-
wanymi przez Zarzid. 

4. Protokół z posiedzenia Zarzidu podpisuji wszyscy 
Członkowie Zarzidu uczestniczicy w posiedzeniu 
Zarzidu. 

5. Członkowie Zarzidu oraz inni uczestnicy posiedze-
nia mogi zgłosio do protokołu wniosek o jego spro-
stowanie lub uzupełnienie. 

6. Zarzid przyjmuje protokół z posiedzenia, na posie-
dzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków,  
o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu roz-
strzyga Zarzid. 

7. Organy kontrolujice działalnośo Zarzidu oraz Radni 
maji prawo wglidu do protokołów posiedzeń  
i uchwał Zarzidu. 

8. Odpis protokołu wraz z załicznikami z posiedzenia 
Zarzidu jest przekazywany do Biura Rady w termi-
nie 3 dni roboczych od jego przyjęcia. 

§ 71 

Starosta składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie z 
działalności Zarzidu w okresie od poprzedniej sesji 
zwołanej w zwyczajnym trybie. 

§ 72 

1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budże-
tu Powiatu. 
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2. Zadania Skarbnika Powiatu jako głównego księgo-
wego budżetu Powiatu określaji odrębne przepisy. 

§ 73 

1. Sekretarz Powiatu w imieniu Starosty, zapewnia 
sprawne funkcjonowanie Starostwa, koordynuje ca-
łokształt zagadnień organizacyjno- technicznych do-
tyczicych współpracy Zarzidu z jednostkami orga-
nizacyjnymi Powiatu, służbami, inspekcjami i stra-
żami oraz Radi. 

2. Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczni 
i techniczno- organizacyjni obsługę posiedzeń or-
ganów kolegialnych Powiatu oraz wykonuje inne 
zadania w ramach upoważnień udzielonych mu 
przez Zarzid i Starostę. 

§ 74 

Sekretarz i Skarbnik Powiatu uczestniczi w pracach 
Zarzidu oraz mogi uczestniczyo w obradach Rady i jej 
 omisji, z głosem doradczym. 

D z i a ł   III 

Jedlos wi orializacyjle Powia u, 
powia owe słueby, ilspewcje i s raee 

§ 75 

1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy się w celu 
wykonywania zadań Powiatu. 

2. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, prze-
kształca i likwiduje oraz wyposaża w majitek Rada 
w drodze uchwały. 

3. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych Powiatu określaji regulaminy or-
ganizacyjne uchwalone przez Zarzid, z zastrzeże-
niem ust. 4. 

4. Szczególne warunki i zasady powoływania, odwo-
ływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierow-
ników i pracowników powiatowych służb, inspekcji 
i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
określaji odrębne przepisy. 

5. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu określa 
załicznik nr 2 do Statutu. 

§ 76 

Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzi: 
1)  omenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie, 
2)  omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Dzierżoniowie, 
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 

Dzierżoniowie. 

D z i a ł   IV 

Dos ęp do ilformacji pubwiczlej 

§ 77 

1. Działalnośo organów Powiatu jest jawna, a jej ogra-
niczenie może wynikao wyłicznie z ustaw. 

2. Jawnośo działania organów Powiatu obejmuje w 
szczególności prawo obywateli do uzyskania infor-
macji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia  omisji 
oraz dostępu do dokumentów wynikajicych z wy-
konywanych zadań publicznych, w tym protokołów 
posiedzeń organów Powiatu i  omisji. 

3. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w 
ust. 2, obejmuje: 
1) umożliwianie przeglidania dokumentów, sporzi-

dzania z nich odpisów i notatek, 
2) uwierzytelnianie sporzidzonych odpisów lub 

wydawanie uwierzytelnionych odpisów doku-
mentów- z wyłiczeniem dokumentów objętych 
ochroni tajemnicy państwowej, służbowej  
i ochroni danych osobowych. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, udostępnia 
Starosta i w tym celu: 
1) przyjmuje wnioski obywateli o udostępnienie do-

kumentów, 
2) udostępnia dokumenty do przeglidania i sporzi-

dzania odpisów i notatek oraz zapewnia warunki 
techniczne do wykonywania tych czynności w 
pomieszczeniach, w których przechowywane si 
te dokumenty (Biuro Rady, Sekretariat Zarzidu), 

3) zapewnia sporzidzanie i wydawanie uwierzytel-
nionych odpisów dokumentów, które nie mogi 
byo udostępniane do przeglidania ze względu na 
treści będice przedmiotem wyłiczenia, 

4) odmawia udostępnienia dokumentów objętych 
ochroni tajemnicy państwowej, służbowej  
i ochroni danych osobowych. 

5. Starostwo gromadzi i udostępnia zbiór aktów pra-
wa miejscowego ustanowionych przez organy Po-
wiatu. 

D z i a ł   V 

Nadzór lad działawlością Powia u 

§ 78 

1. Nadzór nad działalnościi Powiatu sprawuje: 
1) Prezes Rady Ministrów, 
2) Wojewoda Dolnośliski, 
3) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu- 

w zakresie spraw finansowych. 
2. Uprawnienia i obowiizki organów nadzoru określaji 

ustawy. 

D z i a ł   VI 

Pos alowielia wońcowe 

§ 79 

Zmian Statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla 
jego uchwalenia. 

§ 80 

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośli-
skiego. 
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Załączliw lr 2 do s a u u 
Powia u Dziereoliowswieio 

 
 

Wywaz jedlos ew orializacyjlycu Powia u 
 

 

Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki (placówki) 
1.  Starostwo Powiatowe  

w Dzierżoniowie  
58-200 Dzierżoniów 

Rynek 27 
2.  Powiatowy Samodzielny Publiczny  

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dzierżoniowie w likwidacji  

58-200 Dzierżoniów 
ul. Cicha 1 

3.  Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie 
w likwidacji 

58-200 Dzierżoniów 
ul. Cicha 1 

4.  Dom Pomocy Społecznej  
w Bielawie 

58-260 Bielawa 
ul. Żeromskiego 2 

5.  Zespół Szkół   
w Bielawie 

58-260 Bielawa 
ul. Żeromskiego 41 

6.  Zespół Szkół Ogólnokształcicych  
w Bielawie 

58-260 Bielawa 
ul. Szkolna 5 

7.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Bielawie 58-260 Bielawa 
ul. Wolności 92 

8.  Zespół Szkół nr 1  
im. prof. Wilhelma Rotkiewicza  

w Dzierżoniowie 

58-200 Dzierżoniów 
ul. Mickiewicza 8 

9.  Zespół Szkół nr 2  
im. prof. Tadeusza  otarbińskiego  

w Dzierżoniowie 

58-200 Dzierżoniów 
ul. Piłsudskiego 24 

10. Zespół Szkół nr 3  
im.  ombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  

w Dzierżoniowie 

58-200 Dzierżoniów 
ul. Słowiańska 6 

11. Zespół Szkół Ogólnokształcicych  
w Dzierżoniowie  

58-200 Dzierżoniów 
ul. Piłsudskiego 10 

12. II Liceum Ogólnokształcice 
 im. Jana Pawła II   
w Dzierżoniowie 

58-200 Dzierżoniów 
ul. Garncarska 1 

13. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego  

w Dzierżoniowie 

58-200 Dzierżoniów 
ul. Parkowa 2 

14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
 im. ks. Jana Twardowskiego  

w Piławie Górnej  

58-240 Piława Górna 
ul. Szkolna 6 

15. Dom Dziecka  
im. Janusza  orczaka  

w Pieszycach 

58-250 Pieszyce 
ul. Ogrodowa 81 

16. Zespół Szkół 
 im. ks. Jana Dzierżonia  

w Pieszycach 

58-250 Pieszyce 
ul. Mickiewicza 1 

17. Zarzid Dróg Powiatowych  
w Dzierżoniowie 

58-200 Dzierżoniów 
ul. Garbarska 2 

18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony 
Zdrowia w Dzierżoniowie z/s w Bielawie  

58-260 Bielawa 
ul. Wolności 22-24 

19. Powiatowy Urzid Pracy  
w Dzierżoniowie 

58-200 Dzierżoniów 
Rynek 27 

20. Powiatowe Centrum  ształcenia Praktycznego 
w Bielawie 

58-260 Bielawa 
ul. Żeromskiego 41 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OOGUSZOWIE-GORCACH  
NR XXII/136/08 

z dnia 27 marca 2008 r. 

w sprawie ladalia s a u u Miejswiej Oibwio ece Pubwiczlej  
im. Władysława Oroliewswieio – Cel rum Kuw ury w Ooiuszowie-Gorcacu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz 
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala: 

 
 

§ 1 

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława 
Broniewskiego – Centrum  ultury w Boguszowie-
Gorcach – zgodnie z załicznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXIV/178/2005 r. Rady Miej-
skiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 
2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotek 
Publicznej im. Władysława Broniewskiego – Centrum 
 ultury w Boguszowie-Gorcach.  

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośliskiego. 
 
 

PRZEWODNICZZCW 
RADW MIEJS IEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK

 
 
 
 

Załączliw lr 1 do ucuwały Rady Miejswiej 
w Ooiuszowie-Gorcacu lr XXII/136/08  
z dlia 27 marca 2008 r. (poz. 1574) 

 
STATUT 

Miejswiej Oibwio ewi Pubwiczlej im. Wł. Oroliewswieio – Cel rum Kuw ury w Ooiuszowie-Gorcacu 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Bro-
niewskiego – Centrum  ultury w Boguszowie–
Gorcach, zwana dalej MBP–C , jest samorzidowi 
instytucji kultury. 

2. MBP–C  działa na podstawie: 
a) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliote-

kach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. 
zm.), 

b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 

c) niniejszego statutu, 
d) innych powszechnie obowiizujicych przepisów. 

3. Organizatorem MBP–C  jest Gmina Miasto Bogu-
szów-Gorce. 

4. MBP–C  posiada osobowośo prawni i jest wpisana 
do rejestru instytucji prowadzonego przez Organiza-
tora pod poz. l. 

5. Siedzibi MBP–C  jest Gmina Miasto Boguszów- 
-Gorce. 

6. Terenem działania MBP–C  jest Gmina Miasto Bo-
guszów-Gorce. 

7. MBP–C  jest pracodawci w rozumieniu przepisów 
prawa pracy. 

§ 2 

MBP–C  może realizowao własne lub zlecone przed-
sięwzięcia na terenie Polski i poza granicami kraju. 

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3 

1. Celem MBP–C  jest prowadzenie wielokierunkowej 
działalności rozwijajicej i zaspokajajicej potrzeby 
kulturalne, czytelnicze oraz edukacyjne, a także 
upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej. 

2. MBP–C  administruje obiektami i urzidzeniami 
służicymi realizacji zadań statutowych. 

3. MBP–C  prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie 
biblioteczne, oddziały dla dzieci, galerie, pracownie, 
kluby i sekcje zainteresowań. 

4. MBP–C  pełni funkcję centralnej instytucji kultury, 
biblioteki i ośrodka kultury. Na terenie miasta dzia-
łaji filie biblioteki: 
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• Filia nr 1, ul. Przodowników Pracy 6, 58-370 
Boguszów-Gorce; 

• Filia nr 2 z Oddziałem Dziecięcym, ul. Reymonta 
4, 58-372 Boguszów-Gorce; 

• Filia nr 3, ul. Żeromskiego 35, 58-372 Bogu-
szów-Gorce; 

• Filia nr 4 z Oddziałem Dziecięcym, ul. Broniew-
skiego 11, 58-371 Boguszów-Gorce; 

• Filia Dziecięca nr 5, ul.  osynierów 81, 58-370 
Boguszów-Gorce. 

§ 4 

1. Do podstawowych zadań MBP–C  należy: 
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie  

i ochrona materiałów bibliotecznych, 
b) obsługa użytkowników, przede wszystkim udo-

stępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbio-
rach własnych, innych bibliotek, muzeów  
i ośrodków informacji naukowej, a także współ-
działanie z archiwami w tym zakresie, 

c) do zadań MBP–C  może ponadto należeo pro-
wadzenie działalności bibliograficznej, dokumen-
tacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, 
edukacyjnej, popularyzatorskiej, wystawienni-
czej, 

d) MBP–C  może podejmowao inne zadania w za-
kresie zbieżnym z jej działalnościi podstawowi, 
dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkań-
ców miasta i realizacji polityki bibliotecznej, 

e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie po-
trzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

f) organizowanie różnorodnych form edukacji kul-
turalnej i wychowania przez sztukę, 

g) wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu arty-
stycznego, 

h) organizowanie twórczego spędzania wolnego 
czasu dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 

i) tworzenie warunków uczestnictwa w kulturze 
dla osób niepełnosprawnych, 

j) działalnośo kulturalna wpierajica profilaktykę 
uzależnień. 

2. Zadania wymienione w ust. 1 MBP–C  realizuje 
poprzez: 
a) organizację spektakli, koncertów, festiwali, wy-

staw, odczytów oraz imprez artystycznych, 
b) organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób 

niepełnosprawnych, 
c) prowadzenie działalności artystycznej majicej na 

celu przeciwdziałanie uzależnieniom, 
d) prowadzenie działalności w klubach artystycz-

nych, klubach hobbystycznych, sekcjach, 
e) impresariat artystyczny, 
f) organizowanie różnorodnych form edukacji kul-

turalnej i oświatowej, 
g) działalnośo instruktażowo-metodyczni, 
h) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranici, 

zwłaszcza z miastami partnerskimi, 
i) inne działania służice zaspokajaniu potrzeb  kul-

turalnych  i aspiracji mieszkańców miasta. 

§ 5 

1. MBP–C  może na mocy porozumień i umów 
współpracowao z organizacjami społecznymi i oso-

bami fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami 
oraz innymi instytucjami w zakresie: 
a) działalności statutowej, 
b) obsługi technicznej narad, imprez, konferencji, 

itp. – również poza terenem instytucji z zasto-
sowaniem sprzętu nagłaśniajicego, 

c) wypożyczenia sprzętu technicznego wraz z ob-
sługi, 

d) wynajmu sal na imprezy zlecone, 
e) dzierżawienia pomieszczeń własnych, 
f) prowadzenia aukcji, licytacji prac autorskich oraz 

przedmiotów pozyskanych od osób prawnych, 
g) prowadzenia działalności handlowej, 
h) sprzedaży wyrobów artystycznych. 

2. MBP–C  może także prowadzio działalnośo w za-
kresie świadczenia usług artystycznych i promocyj-
nych, a środki uzyskane z tej działalności wykorzy-
stao na cele statutowe. 

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

§ 6 

Bezpośredni nadzór nad MBP–C  sprawuje Burmistrz 
Miasta Boguszowa-Gorc.   

§ 7 

1. Dyrektora MBP–C  zatrudnia i zwalnia Burmistrz 
Miasta zgodnie z obowiizujicymi w tym zakresie 
przepisami. 

2. Dyrektor zarzidza instytucji i reprezentuje ji na 
zewnitrz oraz dokonuje czynności prawnych w jej 
imieniu. 

3. Dyrektor, działajic zgodnie z przepisami prawa, 
podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi pełni od-
powiedzialnośo za działalnośo instytucji. 

4. Zastępcę dyrektora zatrudnia Dyrektor MBP–C  
zgodnie z obowiizujicymi w tym zakresie przepi-
sami. 

5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni 
jego zastępca. 

§ 8 

Dyrektor kieruje MBP–C , a w szczególności: 
a) określa programy działalności, 
b) realizuje politykę kadrowi, 
c) zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników, 
d) odpowiada za merytoryczne i finansowe wyniki 

działalności MBP–C  oraz zarzidza mieniem insty-
tucji, 

e) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach doty-
czicych MBP–C  z wyjitkiem decyzji należicych 
do zakresu działania innych organów. 

§ 9 

Organizację wewnętrzni MBP–C  określa regulamin 
organizacyjny, ustalony przez Dyrektora, po zasięgnię-
ciu opinii Burmistrza Miasta. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 10 

MBP–C  gospodaruje samodzielnie przydzielonym  
i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielni gospo-
darkę finansowi w ramach posiadanych środków, 
kierujic się zasadami efektywności ich wykorzystania. 
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§ 11 

1. Podstawi gospodarki finansowej MBP–C  jest 
roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrek-
tora z zachowaniem wysokości dotacji organizato-
ra. 

2. MBP–C  pokrywa koszty bieżicej działalności i 
zobowiizania z uzyskiwanych przychodów. 

3. Działalnośo MBP–C  jest finansowana z dotacji 
Organizatora, dochodów własnych pozyskiwanych 
od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł. 

§ 12 

Przychodami MBP–C  si: 
1. Dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe z budże-

tu; 
2. Środki z innych źródeł; 
3. Wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, 

m.in.: 
a) z prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, 

prowadzenia zajęo itp. 

b) ze sprzedaży własnych wydawnictw, z organi-
zacji imprez zleconych przez instytucje i zakłady 
oraz osoby fizyczne, z wypożyczenia sprzętu 
akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów, 
itp., 

c) z wynajmu sal, 
d) z dzierżawy własnych pomieszczeń, 
e) z koncertów własnych zespołów na zlecenie in-

nych podmiotów, 
f) ze sprzedaży biletów na imprezy własne, 
g) z promocji firm na imprezach organizowanych 

przez MBP–C , 
h) usług reklamowych, 
i) z innych usług zwiizanych z działalnościi statu-

towi. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany w statucie mogi byo dokonywane 
w trybie jego nadania. 

2. MBP–C  w Boguszowie-Gorcach używa pieczęci 
podłużnej z nazwi w pełnym brzmieniu i adresem.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  
NR XX/99/08 

z dnia 27 marca 2008 r. 

w sprawie us awelia wysowości s awew opła y za zajęcie pasa droioweio 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorzidzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) Rada 
Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez 
Urzid Miejski w Chojnowie za zajęcie pasa drogo-
wego dróg miejskich na cele niezwiizane z budo-
wi, przebudowi, remontem, utrzymaniem i ochro-
ni dróg, dotyczice: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 
2) umieszczanie w pasie drogowym urzidzeń infra-

struktury technicznej niezwiizanych z potrze-
bami zarzidzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów bu-
dowlanych niezwiizanych z potrzebami zarzi-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam, 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłiczno-
ści w celach innych niż wymienione w pkt 1–3. 

§ 2 

1. Za zajęcie 1 m powierzchni jezdni pasa drogowego 
dróg miejskich, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, 
ustala się następujice stawki opłat za każdy dzień 
zajęcia: 
1) przy zajęciu jezdni do 20o szerokości – 3,00 zł 

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20o do 50o szero-
kości – 6,00 zł 

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50o do całkowitego 
zajęcia jezdni – 8,00 zł 

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do 
chodników, placów, zatok postojowych i autobu-
sowych, ścieżek rowerowych i ciigów pieszych.  

§ 3 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 
pkt 2, ustala się następujice roczne stawki opłat za 
1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi miejskiej, 
zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urzi-
dzenia: 
1) poza terenem zabudowanym – 15,00 zł 
2) w terenie zabudowanym – 40,00 zł 
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 150,00 zł 
4) przy umieszczaniu urzidzeń wodociigowych  

i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysoko-
ści 50o stawek określonych w pkt 1, 2, 3. 

2. Roczne stawki opłat określonej w ust. 1 obejmuji 
pełny rok kalendarzowy umieszczenia urzidzenia w 
pasie drogowym. 
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3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokośo rocznych 
stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do licz-
by miesięcy (wliczajic miesiice niepełne) umiesz-
czenia urzidzenia w pasie drogowym. 

§ 4 

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym 
mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujice stawki 
opłat za 1 m2 powierzchni: 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu handlowego lub usługowego: 
a) ogródki piwne – 3,00 zł 
b) obiekty handlowe – 2,00 zł 
c) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

innych obiektów – 1,00 zł 
2. W przypadku trwałego zajęcia pasa drogowego 

stosuje się opłatę roczni w wysokości 70 zł/ m2 
pod obiekt handlowy. 

3. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym 
reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 w wyso-
kości 2,00 zł. 

§ 5 

1. Uchyla się uchwałę XXIX/134/04 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogo-
wego. 

§ 6 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Chojnowa. 

§ 7 

1. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośliskiego. 

 
 

PRZEWODNICZZCW 
RADW MIEJS IEJ 

 
JAN SKOWROŃSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1576 

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ  
NR XV/86/08 

z dnia 27 marca 2008 r. 

w sprawie ladalia lazwy parwom w Jedwilie-Zdroju 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzidzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Terenowi w rejonie ul. Warszawskiej o łicznej po-
wierzchni 24,7224 ha, obejmujicemu działki o nu-
merach 64, 388 oraz 3/2 (obręb geodezyjny Jedli-
na-Zdrój), nadaje się nazwę: fPark Północny”. 

2. Usytuowanie parku, o którym mowa w ust. 1, ilu-
struje szkic sytuacyjny stanowiicy załicznik nr 1 
do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina-Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośliskiego 
 
 
 
 

PRZEWODNICZZCW 
RADW MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI
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Załączliw lr 1 do ucuwały Rady Mias a 
Jedwila-Zdrój lr XV/86/08 z dlia  
27 marca 2008 r. (poz.1576) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA  
NR XXII/95/08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie owreśwelia  yiodlioweio obowiązwoweio wymiaru iodzil zajęe 
pedaioiów i woiopedów za rudliolycu w szwołacu prowadzolycu przez
                                        Gmilę Mieroszów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzidzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku –  arta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu opinii Dolnośliskiego 
 uratora Oświaty Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Tygodniowy obowiizkowy wymiar godzin zajęo 

prowadzonych bezpośrednio z dzieomi, młodzieżi  
i dorosłymi oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy  arta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy określa tabela: 

 
Stanowisko Obowiizkowy tygodniowy 

wymiar godzin 
Pedagog 22 
Logopeda 22 

 
2. Do zajęo prowadzonych bezpośrednio z dzieomi 

przez nauczycieli wymienionych w pkt. 1 i 2 tabeli 
należi: 
1/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
2/ zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensa-

cyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz 
inne o charakterze terapeutycznym, 

3/ diagnoza, doradztwo, rehabilitacja. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXVIII/211/05 Rady Miejskiej 
Mieroszowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie okre-

ślenia tygodniowego obowiizkowego wymiaru godzin 
zajęo pedagogów i logopedów zatrudnionych w szko-
łach prowadzonych przez Gminę Mieroszów. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miero-
szowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośliskiego, z moci obowiizujici od 1 września 
2008 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZZCA 
RADW MIEJS IEJ 

 
JUSTYNA ROGULSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA  
NR XXII/98/08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

zmieliająca ucuwałę lr LIV/277/06 Rady Miejswiej Mieroszowa z dlia 
28 wwie lia 2006r. w sprawie zasad wydziereawialia lierucuomości 
      rowlycu wub icu części, s alowiącycu imilly zasób lierucuomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzidzie gminnym (t.j. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r., 
Dz. U. Nr 261, poz. 2603) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  odeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co na-
stępuje: 
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§ 1 

§ 7 ust. 1 uchwały nr LIV/277/06 Rady Miejskiej Miero-
szowa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad 
wydzierżawiania nieruchomości rolnych lub ich części, 
stanowiicych gminny zasób nieruchomości otrzymuje 
nowe brzmienie: fWysokośo rocznego czynszu dzier-
żawnego za nieruchomości ustala się w wysokości 2o 
wartości uzyskanej przez pomnożenie ceny 1 decytony 
ziarna żyta obowiizujicej w dniu zawarcia umowy, 
przez stawkę szacunkowi gruntu, określoni z uwzględ-
nieniem rodzaju, klasy gruntu oraz okręgu podatkowego 
na podstawie wskaźników szacunkowych gruntów wg 
załicznika do rozporzidzenia Rady Ministrów z dnia  
21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporzidzania operatu szacunkowego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miero-
szowa. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZZCA 
RADW MIEJS IEJ 

 
JUSTYNA ROGULSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU  
NR XVII/106/08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie owreśwelia iórlycu s awew opła  poloszolycu przez właściciewi 
lierucuomości za usłuii w zawresie odbieralia odpadów womulawlycu 
w  ym seireiowalycu, od właściciewi lierucuomości oraz opróelialia
      zbiorliwów bezodpływowycu i  ralspor u lieczys ości ciewłycu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzidzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w zwiizku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porzidku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 z późn. zm.) oraz Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 
wysokości 73,56 zł netto za 1 m3. 

§ 2 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych w wysokości 29,95 zł netto za 1m3. 

§ 3 

Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w 
§ 1 w maksymalnej wysokości 65,00 zł netto za 1m3, 
jeżeli odpady komunalne si zbierane i odbierane w 
sposób selektywny obowiizujicy na terenie gminy 
Pieńsk. 

§ 4 

Do stawek określonych w § 1–3  dolicza się podatek 
VAT, określony na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Pieńsk. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiica 
następujicego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośliskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZZCW 
RADW MIEJS IEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  
NR XX/562/08 

z dnia 17 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zwowlień od poda wu od lierucuomości w ramacu proiramu 
pomocy reiiolawlej la wspieralie lowycu ilwes ycji w sew orze  urys ywi
                                       la  erelie Wrocławia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 
w zwiizku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2) Rada 
Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach 
programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych 
inwestycji w sektorze turystyki, nieruchomości, o któ-
rych mowa w § 6 niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Pomoc na podstawie programu będzie udzielana 
zgodnie z przepisami rozporzidzenia  omisji (WE) 
nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r.  
w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE  
w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej 
(Dz. Urz. WE L 302/29 z 1.11.2006). 

2. Zwolnienie określone w § 1 przysługuje na warunkach 
określonych w rozporzidzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy 
zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiicych 
regionalni pomoc inwestycyjni (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 138, poz. 969), zwanego dalej rozporzidzeniem. 

§ 3 

Definicje pojęo zawartych w uchwale: 
1) nowe obiekty hotelarskie – nowo powstajice obiek-

ty, o których mowa w art. 36 pkt 1–3 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.); 

2) infrastruktura towarzyszica – budowle zapewniaji-
ce prawidłowe funkcjonowanie obiektów hotelar-
skich wykorzystywane wyłicznie na potrzeby 
świadczenia usług hotelarskich; 

3) koszty kwalifikujice się do objęcia pomoci – kosz-
ty określone w § 6 rozporzidzenia; 

4) rozpoczęcie prac nad realizacji nowej inwestycji – 
rozpoczęcie prac, o których mowa w artykule 2  
lit. j rozporzidzenia  omisji (WE) nr 1628/2006 
z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowa-
nia art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do re-
gionalnej pomocy inwestycyjnej. 

§ 4 

Warunkiem udzielenia pomocy na podstawie uchwały 
jest: 
1) poniesienie, po dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały, nakładów na nowi inwestycję polegajici 
na wybudowaniu obiektu hotelarskiego lub utwo-
rzeniu obiektu hotelarskiego w budynku istniejicym 
niebędicym uprzednio obiektem hotelarskim; 

2) dokonanie zgłoszenia – złożenie wniosku do Prezy-
denta Wrocławia o przyznanie pomocy w formie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości przed roz-
poczęciem prac nad realizacji nowej inwestycji,  
o której mowa w pkt 1; 

3) zakończenie nowej inwestycji nie później niż do  
31 grudnia 2011 roku. 

§ 5 

Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z dniem 
rozpoczęcia prac nad realizacji nowej inwestycji,  
o której mowa w § 4 pkt 1. 

§ 6 

1. Zwalnia się w całości od podatku od nieruchomości 
budynki lub ich części stanowiice nowe obiekty 
hotelarskie wraz z infrastrukturi towarzyszici. 

2. W przypadku obiektu hotelarskiego stanowiicego 
odrębny budynek, zwolnieniu podlega również cała 
powierzchnia gruntu zwiizanego z tym obiektem, 
wykorzystywana wyłicznie na potrzeby świadcze-
nia usług hotelarskich. 

3. W przypadku obiektu hotelarskiego, stanowiicego 
wydzieloni częśo budynku, zwolnieniu podlega 
określona procentowo dla tej nieruchomości częśo 
gruntu, wykorzystywanego wyłicznie na potrzeby 
świadczenia usług hotelarskich. 

§ 7 

1. Zwolnienia, o których mowa w § 6 niniejszej uchwa-
ły, obowiizuji przez okres 6 lat, pod warunkiem 
utrzymania przeznaczenia obiektu, którego dotyczy 
zwolnienie, przez cały okres trwania zwolnienia. 

2. Zwolnienie nowo wybudowanych obiektów przy-
sługuje pocziwszy od 1 stycznia roku następujice-
go po roku, w którym budowa została zakończona 
albo w którym rozpoczęto użytkowanie obiektu. 

3. Zwolnienie nowo utworzonych obiektów hotelar-
skich w istniejicych budynkach przysługuje od  
1 dnia miesiica następujicego po miesiicu, w któ-
rym Prezydent Wrocławia potwierdzi spełnienie 
przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania po-
mocy publicznej na podstawie uchwały. 

§ 8 

Wartośo udzielanej pomocy obliczana jest jedynie w 
odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9402  – Poz. 1580 

oraz wartości niematerialne i prawne, które si zwiiza-
ne z realizacji nowej inwestycji. 

§ 9 

Beneficjenci korzystajicy z pomocy publicznej na pod-
stawie niniejszej uchwały nie mogi jednocześnie ko-
rzystao z pomocy udzielanej w tej samej formie, w 
odniesieniu do tych samych kosztów, na podstawie 
innych programów pomocowych uchwalonych przez 
Radę Miejski Wrocławia. 

§ 10 

1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od 
podatku od nieruchomości, gdy inwestycja nie zo-
stanie utrzymana przez okres 6 lat od dnia jej za-
kończenia. 

2. Beneficjent pomocy jest zobowiizany powiadomio 
pisemnie Prezydenta Wrocławia o utracie prawa do 
zwolnienia w terminie 14 dni od dnia powstania 
okoliczności powodujicych jego utratę. 

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia benefi-
cjent zobowiizany jest do zapłaty podatku od nie-
ruchomości wraz z odsetkami za cały okres czasu, 
w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z proce-
duri określoni w przepisach ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

§ 11 

1. Przedsiębiorcy ubiegajicy się o pomoc na podsta-
wie uchwały si zobowiizani po zakończeniu nowej 
inwestycji złożyo następujice dokumenty: 
1) pozwolenie na użytkowanie budynku, tytuł 

prawny do nieruchomości; 
2) deklarację o utrzymaniu inwestycji na terenie 

Wrocławia przez okres co najmniej 6 lat od dnia 
zakończenia inwestycji na druku stanowiicym 
załicznik nr 1 do uchwały; 

3) oświadczenie o wielkości nakładów inwestycyj-
nych wynikajice z kosztorysu powykonawczego 
oraz o wysokości kosztów kwalifikujicych się 
do objęcia pomoci publiczni i o udziale wła-
snym w nakładach zwiizanych z nowi inwesty-
cji wynoszicym co najmniej 25o kosztów kwa-
lifikujicych się do objęcia pomoci, na druku 
stanowiicym załicznik nr 2 do uchwały; 

4) informację o powierzchni podlegajicej opodat-
kowaniu oraz o wartości budowli stanowiicych 
nowi inwestycję na załiczniku nr 3 do uchwały; 

5) informację o innej pomocy publicznej oraz 
wsparciu ze środków publicznych otrzymanych 
na dani inwestycję lub utworzenie nowych 
miejsc pracy zwiizanych z dani inwestycji, na 
druku stanowiicym załicznik nr 4 do uchwały; 

6) wydani przez marszałka województwa dolno-
śliskiego decyzję o zaszeregowaniu nowego 
obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju 
i kategorii lub decyzję o przyrzeczeniu zaszere-
gowania (promesę) wraz z postanowieniem ze-
zwalajicym na rozpoczęcie świadczenia usług 
hotelarskich w nowym obiekcie hotelarskim. 

2. Po otrzymaniu od Prezydenta Wrocławia potwier-
dzenia o spełnieniu warunków do uzyskania pomo-
cy beneficjent składa korektę deklaracji na podatek 
od nieruchomości. 

§ 12 

1. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze 
zwolnienia od podatku od nieruchomości na pod-
stawie niniejszego programu si zobowiizani do  
15 stycznia każdego roku przedstawiao: 
1) informację o innej pomocy publicznej oraz 

wsparciu ze środków publicznych otrzymanych 
na dani inwestycję lub utworzenie nowych 
miejsc pracy zwiizanych z dani inwestycji, na 
druku stanowiicym załicznik nr 4 do uchwały; 

2) oświadczenia o świadczeniu usług hotelarskich 
w obiekcie, którego dotyczy zwolnienie oraz  
o zaszeregowaniu obiektu od pierwszej do piitej 
kategorii oznaczonej gwiazdkami, na druku sta-
nowiicym załicznik nr 5 do uchwały. 

2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy 
publicznej ponad dopuszczalni intensywnośo bene-
ficjent jest zobowiizany do zwrotu nadwyżki po-
mocy w terminie do 31 grudnia danego roku podat-
kowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości 
wraz z odsetkami zgodnie z proceduri określoni w 
przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – 
Ordynacja podatkowa. 

3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania 
kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjen-
tów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od 
podatku od nieruchomości i obowiizków zawartych 
w programie. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośliskiego. 
 

WICEPRZEWODNICZZCW 
RADW MIEJS IEJ 

 
MICHAŁ BOBOWIEC

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601,  
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 251, poz. 1847. 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9403  – Poz. 1580 

Załączliw lr 1 do ucuwały Rady Miej-
swiej Wrocławia lr XX/562/08 z dlia  
17 wwie lia 2008 r. (poz. 1580) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9404  – Poz. 1580 

Załączliw lr 2 do ucuwały Rady Miej-
swiej Wrocławia lr XX/562/08 z dlia 
17 wwie lia 2008 r. (poz. 1580) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9405  – Poz. 1580 

Załączliw lr 3 do ucuwały Rady Miej-
swiej Wrocławia lr XX/562/08 z dlia 
17 wwie lia 2008 r. (poz. 1580) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9406  – Poz. 1580 

Załączliw lr 4 do ucuwały Rady Miej-
swiej Wrocławia lr XX/562/08 z dlia 
17 wwie lia 2008 r. (poz. 1580) 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9407  – Poz. 1580 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9408  – Poz. 1580 i 1581 

Załączliw lr 5 do ucuwały Rady Miej-
swiej Wrocławia lr XX/562/08 z dlia 
17 wwie lia 2008 r. (poz. 1580) 

 
 
 
 

1581 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  
NR XX/567/08 

z dnia 17 kwietnia 2008 r. 

w sprawie wyraeelia ziody la udziewalie bolifiwa y od opła y za przewsz ał-
celie prawa uey wowalia wieczys eio w prawo właslości lierucuomości 
w pos ępowaliacu wszczę ycu la pods awie przepisów us awy z dlia 
29 wipca 2005 r. o przewsz ałceliu prawa uey wowalia wieczys eio w prawo
                                       właslości lierucuomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1), w zwiizku z art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 i ust. 12 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, 
poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371) Rada Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9409  – Poz. 1581 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielanie osobom fizycznym 
90o bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości zabudowanych na cele wyłicznie 
mieszkaniowe, bidź przeznaczonych w umowie użyt-
kowania wieczystego pod taki zabudowę, gdy użyt-
kowanie wieczyste zostało ustanowione przed dniem 
1 stycznia 1993 r. oraz 50o bonifikaty, gdy użytko-
wanie wieczyste ustanowione zostało w dniu 1 
stycznia 1993 r. i później, z zastrzeżeniem ust. 4  
i 5. 

2. Wyraża się zgodę na udzielanie 90o bonifikaty 
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności osobom 
fizycznym i prawnym, będicym właścicielami lo-
kali mieszkalnych, których udział w nieruchomo-
ści wspólnej obejmuje prawo użytkowania wie-
czystego, gdy użytkowanie wieczyste ustanowio-
ne zostało przed dniem 1 stycznia 1993 r. oraz 
50o bonifikaty, gdy użytkowanie wieczyste 
ustanowione zostało w dniu 1 stycznia 1993 r.  
i później z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

3. Wyraża się zgodę na udzielanie osobom fizycznym 
50o bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści nieruchomości rolnych, gdy użytkowanie wie-
czyste zostało ustanowione w dniu 5 grudnia  
1990 r. i później. 

4. Wyraża się zgodę na udzielanie 99o bonifikaty od 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości  
o funkcji mieszkaniowej, gdy przekształcenie na-
stępuje na rzecz użytkowników wieczystych, któ-
rzy wnieśli jednorazowi opłatę za cały okres użyt-
kowania wieczystego, zgodnie z obowiizujicymi 
przepisami prawa, z zastrzeżeniem § 4. Uprawnie-
nie to przenosi się na następców prawnych wyżej 
wymienionych osób. 

5. Wyraża się zgodę na udzielanie 99o bonifikaty od 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa, gdy prze-
kształcenie następuje na rzecz tych użytkowników 
wieczystych nieruchomości o funkcji mieszkanio-
wej, którym nieruchomośo została oddana w użyt-
kowanie wieczyste w zwiizku z utrati mienia po-
zostawionego wskutek wojny 1939–1945 r. poza 
obecnym obszarem Państwa Polskiego, z zastrze-
żeniem § 4. Uprawnienie to przysługuje także spad-
kobiercom wyżej wymienionych osób. 

§ 2 

1. Wyraża się zgodę na udzielanie spółdzielniom 
mieszkaniowym 90o bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości zabudowanych na 

cele mieszkaniowe, w zwiizku z ustanawianiem 
odrębnej własności lokali na rzecz członków spół-
dzielni lub osób niebędicych członkami spółdzielni, 
którym przysługuje spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu, lub w zwiizku z przenoszeniem na 
członków spółdzielni lub innych osób własności lo-
kali lub domów jednorodzinnych, z zastrzeżeniem  
§ 4. Uprawnienie do bonifikaty w wyżej wymienio-
nej wysokości przysługuje także osobom fizycznym 
lub prawnym, będicym właścicielami lokali miesz-
kalnych w budynku stanowiicym współwłasnośo 
tych osób i spółdzielni mieszkaniowej, i których 
udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo 
użytkowania wieczystego. 

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi, w których znajduji się również 
lokale o charakterze innym niż lokale mieszkalne, 
bonifikata, o której mowa w ust. 1, może byo 
udzielona stosownie do udziału odpowiadajicego 
udziałowi powierzchni lokali mieszkalnych do łicz-
nej powierzchni wszystkich lokali w budynkach. 

§ 3 

1. W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa 
w niniejszej uchwale oraz w ustawie z dnia 29 lipca 
2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości, stosu-
je się bonifikatę korzystniejszi. 

2. Bonifikaty, o której mowa w niniejszej uchwale, 
udziela się na wniosek osoby, która wystipiła z żi-
daniem przekształcenia. 

§ 4 

Zgoda na udzielanie 99o bonifikaty, o której mowa w 
§ 1 ust. 4 i 5 oraz 90o bonifikaty, o której mowa  
w § 2, dotyczy użytkowników wieczystych, którzy 
zadeklaruji jednorazowe wniesienie całej należności za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 6 

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

WICEPRZEWODNICZZCW 
RADW MIEJS IEJ 

 
MICHAŁ BOBOWIEC 

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9410  – Poz. 1582 

1582 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  
NR XX/569/08 

z dnia 17 kwietnia 2008 r. 

w sprawie opła  za świadczelia przedszwowi prowadzolycu przez Mias o 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 
w zwiizku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) Rada Miejska 
Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto opłacie 
podlegaji świadczenia wykraczajice poza podstawę 
programowi obejmujice: 
1) koszty surowców zużytych do przygotowania po-

siłków; 
2) koszty dodatkowych zajęo opiekuńczych prowa-

dzonych przez przedszkole. 

§ 2 

1. Opłatę miesięczni, wnoszoni przez rodziców (opie-
kunów) dziecka, za świadczenia określone w § 1 
pkt 1 ustala się w wysokości: 
1) 118 zł w przypadku korzystania z 3 posiłków; 
2) 50o kwoty, o której mowa w pkt 1 – w przy-

padku korzystania z obiadu; 
3) 75o kwoty, o której mowa w pkt 1 – w przy-

padku korzystania z obiadu i śniadania lub pod-
wieczorku; 

4) 25o kwoty, o której mowa w pkt 1 – w przy-
padku korzystania ze śniadania lub podwieczor-
ku albo czwartego posiłku. 

2. Za świadczenia przedszkoli określone w § 1 pkt 2, 
miesięczni opłatę za jedni godzinę sprawowania 
opieki nad dzieckiem w przedszkolu ustala się w 
wysokości 0,18o minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepi-
sów. Liczbę godzin dziennej opieki nad dzieckiem 
określa umowa o świadczeniu usług zawarta po-
między dyrektorem przedszkola a rodzicem (opie-
kunem) dziecka. 

 

 

 

§ 3 

1. Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których 
mowa w § 1 pkt 2, rodziców (opiekunów) posiada-
jicych co najmniej troje dzieci, pozostajicych na 
ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie do-
mowym z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się 
tylko dzieci pobierajice naukę, jednak nie dłużej niż 
do ukończenia 24 roku życia. 

§ 4 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu 
opłata, o której mowa w § 2, zostanie obniżona od-
powiednio do czasu trwania nieobecności. 

§ 5 

Zakres świadczeń oraz wysokośo opłat, przy stosowa-
niu powyższych zasad, określi umowa, o której mowa 
w § 2 ust. 2. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośliskiego, z moci obowiizujici od 1 września 
2008 r. 
 

WICEPRZEWODNICZZCW 
RADW MIEJS IEJ 

 
MICHAŁ BOBOWIEC

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,  
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292. 
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1583 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄOKOWICACH ŚLĄSKICH  
NR IV/17/2008 

z dnia 28 marca 2008 r. 

w sprawie us awelia wysowości s awwi procel owej opła y adiacelcwiej 
lawiczalej z  y ułu wzros u war ości lierucuomości w wyliwu podziału 
                                              lierucuomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  
ze zm.) Rada Miejska w Zibkowicach Śliskich uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Uchwała ustala wysokośo stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokona-
nej na wniosek właściciela lub użytkownika wieczy-
stego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użyt-
kowania tego prawa. 

§ 2 

Wysokośo stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wyniku podziału nieruchomości dokonanej na wniosek 
właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł 
opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa,  
wynosi 20o różnicy wartości nieruchomości  przed  
i po dokonaniu podziału. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Zib-
kowic Śliskich. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośliskiego. 

§ 5 

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

WICEPRZWODNICZZCW RADW 
 

RYSZARD BARAŃSKI 

 
 
 
 
 

1584 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ 
NR 75/XVII/08 

z dnia 12 marca 2008 r. 

w sprawie przyjęcia la row 2008 reiuwamilu przyzlawalia liew órycu  
doda wów do wylairodzelia w szwołacu i przedszwowacu prowadzolycu 

przez Mias o i Gmilę Wweń 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
w zwiizku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  arta Na-
uczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Mia-
sta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 
 

POSTANOWIENIA WSTPPNE 

§ 1 

Regulamin określa wysokośo oraz szczegółowe wa-
runki obliczania,  przyznawania  i  wypłacania: 
a) dodatku za wysługę lat, 
b) dodatku motywacyjnego, 
c) dodatku funkcyjnego, 
d) dodatków za trudne i uciiżliwe warunki pracy, 

e) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw, 

f) nagród i innych świadczeń wynikajicych ze sto-
sunku pracy.      

§ 2 

Ilekroo w dalszej treści regulaminu bez bliższego okre-
ślenia jest mowa o: 
1. ustawie  arta Nauczyciela – należy przez to rozu-

mieo ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.  arta  
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 Nauczyciela ((tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 97, 
poz. 674 ze zm.), 

2. rozporzidzeniu – rozumie się przez to rozporzidze-
nie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
31 stycznia 2005 r., w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy           
(Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.), 

3. szkole – należy przez to rozumieo szkołę podsta-
wowi oraz zespół szkół, dla których organem pro-
wadzicym jest Miasto i Gmina Wleń, 

4. klasie – należy przez to rozumieo także oddział, 
grupę, 

5. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieo dyrektora lub wicedyrektora jednostki,  
o której mowa w pkt 3, 

6. uczniu – należy przez to rozumieo także wycho-
wanka szkoły, o której mowa w pkt 3, 

7. tygodniowym, obowiizkowym wymiarze godzin- 
należy przez to rozumieo obowiizkowy tygodniowy 
wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3, 
ust. 4 a i ust. 7 ustawy  arta Nauczyciela, 

8. nauczycielu – należy przez to rozumieo wychowaw-
cę i innych pracowników pedagogicznych zatrudnio-
nych w jednostkach, o których mowa w pkt 3. 

DODATEK ZA WYSŁUGP LAT 

§ 3 

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
godzin przysługuje dodatek za wysługę lat propor-
cjonalnie do wymiaru wynagrodzenia. 

2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie 
wypłat wynagrodzenia i nie łiczy się z zasiłkami  
z ubezpieczenia społecznego.  

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II.0914-9/90/ 
/08 z dnia 6 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 3 ust. 2). 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 4 

Środki na dodatki motywacyjne określane si corocznie 
w planach finansowych szkół. Wysokośo środków 
finansowych na dodatki motywacyjne wynosi 5o 
sumy stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

§ 5 

Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom 
za osiignięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuń-
cze i organizacyjne, jakośo świadczonej pracy, w tym 
zwiizanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym 
oraz za aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych  szkoły.  

§ 6 

1. Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku mo-
tywacyjnego jest spełnienie wymogów określonych 
w § 6 rozporzidzenia. Ponadto dodatek motywa-
cyjny i jego przyznanie uzależnia się od spełnienia 
znacznej części następujicych kryteriów w zakre-
sie:  
1) Osiignięo dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, takich jak: 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiignięo dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach, itp., 

b) wprowadzanie innowacji i różnorodności me-
todycznych w odniesieniu do zajęo dydak-
tycznych i wychowawczych we współpracy 
z nauczycielami metodykami, 

c) przygotowanie i prowadzenie w ramach ze-
społów przedmiotowych lekcji otwartych  
z zastosowaniem innowacji i różnorodności 
metodycznych w odniesieniu do zajęo dydak-
tycznych i wychowawczych, 

d) umiejętne rozwiizywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, opiekunami prawnymi jak również 
Pedagogiem szkolnym i Poradnii Psycholo-
giczno-Pedagogiczni (PPP), 

e) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujicych 
szczególnej opieki, współpraca z Policji i in-
stytucjami wspierajicymi, 

2) Jakośo świadczonej pracy, w tym zwiizanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie 

się do przydzielonych obowiizków,  
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałośo o estetykę i sprawnośo powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych  
lub innych urzidzeń szkolnych, 

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

f) rzetelne i terminowe wywiizywanie się z po-
leceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęo, o 

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

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

lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jicymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji 
koleżeńskich, przejawianie innych form ak-
tywności w ramach 

d) Wewnitrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 
(WDN), 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły, 

4) Dla dyrektora i wicedyrektora szkoły ustala się 
poza wymienionymi powyżej, dodatkowe wa-
runki przyznawania dodatku motywacyjnego: 
a) poprawne i terminowe opracowanie arkusza 

organizacyjnego, 
b) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-

daktycznych, opiekuńczych wychowaw-
czych, wyposażanie szkoły w odpowiednie 
środki dydaktyczne, niezbędny sprzęt, 
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c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,  
w tym: realizacja programów nauczania, oce-
na pracy nauczycieli, opieka nad nauczycie-
lami rozpoczynajicymi pracę w zawodzie, 
zachęcanie do innowacji i eksperymentów, 
motywowanie do doskonalenia zawodowego, 
realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru 
pedagogicznego, 

d) współdziałanie z organem prowadzicym w 
zakresie realizacji zadań edukacyjnych               
i wychowawczych oraz realizacja wniosków  
i zaleceń organu prowadzicego, opracowanie 
i realizacja planu finansowego szkoły, pozy-
skiwanie środków pozabudżetowych, celowe 
i oszczędne wydatkowanie środków finan-
sowych, 

e) właściwe i racjonalne organizowanie działal-
ności administracyjno-gospodarczej, zgodne z 
potrzebami szkoły prowadzenie polityki ka-
drowej, dbałośo o stan techniczny i estetykę 
obiektów szkolnych, racjonalne zarzidzanie 
nieruchomościi i majitkiem szkolnym, 

f) zapewnienie i przestrzeganie wymaganych 
prawem przepisów bhp i ppoż, 

g) dbałośo o właściwi atmosferę pracy i kształ-
towanie odpowiednich relacji międzyludzkich 
w stosunku do rodziców dzieci, współpra-
cowników jak  i podwładnych, 

h) współpraca ze statutowymi organami szkoły  
i zwiizkami zawodowymi. 

§ 7 

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-
lowi przebywajicemu na urlopie dla poratowania 
zdrowia. Prawo do dodatku motywacyjnego wyga-
sa w momencie przejścia nauczyciela na urlop. Po-
nowne przyznanie dodatku motywacyjnego może 
nastipio po upływie 6 miesięcy od powrotu na-
uczyciela z urlopu. 

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas 
trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego 
oraz w okresie przebywania w stanie nieczynnym. 

3. Dla nauczycieli rozpoczynajicych pracę w danej 
placówce przyznanie dodatku motywacyjnego mo-
że nastipio po upływie 6 miesięcy od zatrudnienia. 

4. Wypłatę dodatku motywacyjnego wstrzymuje się w 
przypadku wszczęcia w stosunku do nauczyciela 
postępowania dyscyplinarnego. 

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II.0914-9/90/ 
/08 z dnia 6 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 7 ust. 1, 2 i 4). 
5. Nauczycielowi może byo przyznany dodatek moty-

wacyjny w wysokości nie przekraczajicej 15o jego 
wynagrodzenia zasadniczego.  

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres  
6 miesięcy.  

7. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dy-
rektor szkoły. 

8. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje Bur-
mistrz  Miasta i Gminy ze środków określonych  
w § 4, uwzględniajic stopień realizacji kryteriów 
kwalifikujicych dyrektorów do ustalenia wysokości 
dodatku motywacyjnego, zawartych w § 6. 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 8 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub wicedyrektora szkoły oraz dodatkowe 
zajęcia i zadania, przewidziane w rozporzidzeniu, 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości okre-
ślonej w tabeli nr 1.  

 
Tabela nr 1 
 

TAOELA  DODATKÓW  FUNKCYJNYCH 
 

Miesięcznie w zł 
Lp. Stanowisko 

od do 
1. Szkoły, Przedszkola 

– Dyrektor Zespołu Szkół 
– Wicedyrektor Zespołu Szkół 
– Dyrektor szkoły 

 
660 
440 
440 

 
1320 
880 
880 

 
2. Wysokośo dodatku funkcyjnego w granicach sta-

wek określonych tabeli ustala Burmistrz Miasta i 
Gminy Wleń, uwzględniajic między innymi wielkośo 
szkoły, jej strukturę organizacyjni, łiczna liczbę 
oddziałów, ilośo stanowisk kierowniczych, złożo-
nośo zadań wynikajicych z zajmowanego stanowi-
ska, wyniki i jakośo świadczonej pracy szkoły, 
osiignięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuń-
cze placówki, zaangażowanie w realizację zadań 
statutowych jak i określonych w planie budżeto-
wym szkoły, współpracę z innymi jednostkami  
podległymi Radzie Miejskiej Gminy Wleń oraz wa-
runki lokalowe i środowiskowe w jakich szkoła 
funkcjonuje.  

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II.0914-9/90/ 
/08 z dnia 6 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 8 ust. 2 we fragmencie: fwyniki i jakośo świadczo-
nej pracy szkoły, osiignięcia dydaktyczne, wycho-
wawcze i opiekuńcze placówki, zaangażowanie w 
realizację zadań statutowych jak i określonych w pla-
nie budżetowym szkoły, współprace z innymi jednost-
kami podległymi Radzie Miejskiej Gminy Wleń oraz 
warunki lokalowe i środowiskowe w jakich szkoła 
funkcjonuje”). 
3. Wysokośo dodatku ustala się dzielic stawkę mie-

sięcznego dodatku przez 30 i mnożic przez liczbę 
dni kalendarzowych, przypadajicych w okresie 
przepracowanym.  

4. Wysokośo dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów, jak również osób wymienionych w ust. 5 
przyznaje dyrektor szkoły. 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lowi z tytułu wykonywania zadań: 
a) opiekuna stażu: w wysokości  50 zł miesięcznie 
b) wychowawcy klasy: w wysokości od 50 do  

70 zł miesięcznie (w zależności od liczebności 
uczniów w klasie): 
•  50 zł – wychowawstwo w klasie liczicej do 

19 uczniów; 
•  60 zł – wychowawstwo w klasie liczicej od 

20 do 25 uczniów 
•  70 zł – wychowawstwo w klasie liczicej 

powyżej 25 uczniów. 
c) doradcy metodycznego lub nauczyciela – kon-

sultanta: w wysokości 40 zł miesięcznie. 
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6. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych w 
ust.1 przysługuje również nauczycielom, którym 
powierzono obowiizki kierownicze w zastępstwie. 
W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od 
pierwszego dnia miesiica po upływie jednomie-
sięcznego okresu pełnienia tych obowiizków i wy-
gasa z pierwszym dniem miesiica następujicego 
po zaprzestaniu pełnienia tych obowiizków.  

7. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela danej szkoły 
wyznaczonego przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Wleń do zastępowania dyrektora szkoły w przypad-
ku jego nieobecności ustala Burmistrz Miasta  
i Gminy Wleń w granicach stawek określonych ta-
beli 1. 

8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiica następujicego po miesiicu, w 
którym nastipiło powierzenie funkcji, a jeżeli po-
wierzenie nastipiło pierwszego dnia miesiica – od 
tego dnia i wygasa z pierwszym dniem miesiica 
następujicego po zaprzestaniu pełnienia tych obo-
wiizków. 

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II.0914-9/90/ 
/08 z dnia 6 maja 2008 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 8 ust. 8). 
9. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi 

szkoły w stawce ustalonej dla dyrektora od pierw-
szego dnia miesiica kalendarzowego następujicego 
po 1 miesiicu jego zastępstwa. 

§ 9 

1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwu lub 
więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek 
wyższy.  

2. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny wy-
mieniony w § 8 ust.1oraz dodatki  z tytułu wyko-
nywania zadań wymienionych w ust. 5. 

3. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodat-
ków, o których mowa w § 8 ust. 5, nauczycielowi 
przysługuje dodatek funkcyjny z każdego z tytułów. 

4. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia obo-
wiizków opiekuna stażu przysługuji za każdi osobę 
odbywajici staż i powierzoni nauczycielowi. 

5. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiizków wychowawcy klasy przysługuji za 
każdi klasę powierzoni nauczycielowi niezależnie 
od wymiaru czasu pracy. 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 10 

1. Nauczycielom pracujicym w trudnych i uciiżliwych 
warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za 
warunki pracy. 

2. Wykaz trudnych i uciiżliwych warunków pracy 
stanowiicy podstawę do przyznania dodatku z tego 
tytułu określa § 8 pkt 7 i 8 oraz § 9 ust. 1 pkt 1  
i ust. 2 rozporzidzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.). 

§ 11 

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie 
przepracowane godziny w wysokości proporcjonal-
nej do obowiizujicego nauczyciela wymiaru go-
dzin. 

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II.0914- 
-9/90/08 z dnia 6 maja 2008 r. do WSA we Wrocła-
wiu na § 11 ust. 1 we fragmencie: fkażdi efektywnie 
przepracowani”). 
2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w 

całości, jeżeli nauczyciel realizuje w  tych warun-
kach cały obowiizujicy go wymiar godzin, oraz 
gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze w szkole realizuje w tych warunkach 
obowiizujicy go wymiar godzin. 

§ 12 

1. Wysokośo dodatku za trudne warunki pracy wynosi 
3 zł za każdi efektywnie przepracowani godzinę. 

2. Wysokośo dodatku za uciiżliwe warunki pracy wy-
nosi 2 zł za każdi  efektywnie przepracowana go-
dzinę.  

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II.0914- 
-9/90/08 z dnia 6 maja 2008 r. do WSA we Wrocła-
wiu na § 12 ust. 2 we fragmencie: fkażdi efektywnie 
przepracowani”). 

GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH 
ZASTPPSTW 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za jedni godzinę ponadwymiarowi 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzielic 
przyznani nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego łicznie z dodatkami za trudne warun-
ki pracy, przez miesięczni liczbę godzin tygodnio-
wego obowiizkowego wymiaru zajęo, ustalonego 
dla danego rodzaju zajęo dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych realizowanych w ra-
mach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego 
zastępstwa nauczyciela.  

2. Godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych 
wypłaca się, gdy faktyczna liczba przepracowanych 
w danym tygodniu godzin dydaktycznych przekra-
cza tygodniowe pensum. 

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadaji dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub realizacji innych zadań w ramach delegacji 
służbowych, oraz w tygodniach, w których zajęcia 
rozpoczynaji się lub kończi w środku tygodnia – za 
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiaro-
wych przyjmuje się obowiizkowy tygodniowy wy-
miar zajęo określony w art. 42 ust. 3 ustawy –  ar-
ta Nauczyciela pomniejszony o 1/5  tego wymiaru ( 
lub odpowiednio o 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy ) za każdy dzień uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień usta-
wowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymia-
rowych, za które przysługuje wynagrodzenie w ta-
kim tygodniu nie może byo jednak większa niż licz-
ba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym 
szkoły. 

(Skarga Wojewody Dolnośliskiego N .II.0914- 
-9/90/08 z dnia 6 maja 2008 r. do WSA we Wrocła-
wiu na § 13 ust. 2 i 3). 
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NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE  
ZE STOSUNKU PRACY 

§ 14 

1. W budżecie Miasta i Gminy Wleń tworzy się fun-
dusz nagród dla nauczycieli za ich osiignięcia dy-
daktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w wysoko-
ści 1o planowanego rocznego osobowego fundu-
szu wynagrodzeń. 

2. Środki stanowiice 0,8o przekazywane si bezpo-
średnio do budżetów placówek z przeznaczeniem 
na nagrody, którymi dysponuje dyrektor.  

3. Środki stanowiice 0,2o przeznacza się na nagrody 
dla nauczycieli będice w dyspozycji Burmistrza. 

§ 15 

1. Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Wleń przyzna-
wane si nauczycielom oraz dyrektorom szkół i pla-
cówek w szczególności za: 
A. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

1) inspirowanie lub podejmowanie działań inno-
wacyjnych w zakresie wdrażania nowator-
skich metod nauczania i wychowania, opra-
cowywania autorskich programów i publika-
cji, dbałośo o wysoki jakośo zajęo dydak-
tycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu 
wiedzy merytorycznej i metodycznej, 

2) osiiganie dobrych wyników w nauczaniu, po-
twierdzonych na sprawdzianach kompetencji, 
potwierdzonych wynikami nadzoru pedago-
gicznego lub oceni jej uczestników oraz za-
kwalifikowaniem się uczniów do udziału w 
zawodach, olimpiadach przedmiotowych, w 
konkursach, przeglidach i festiwalach co 
najmniej na szczeblu okręgowym (rejono-
wym), rozwijanie indywidualnych cech 
uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego 
rozwoju, osiignięcia w pracy z uczniami 
uzdolnionymi lub uczniami majicymi trudno-
ści w nauce, 

3)  przygotowywanie i wzorowe organizowanie 
uroczystości szkolnych lub środowiskowych, 
takich jak: nadanie szkole lub placówce imie-
nia, wręczenia sztandaru, dni patrona szkoły 
lub placówki,  

4) organizowanie imprez kulturalnych, sporto-
wych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dla 
uczniów, 

5) prowadzenie działalności wychowawczej  
w klasie po przez organizowanie wycieczek, 
udział uczniów w spektaklach teatralnych, 
koncertach, wystawach i spotkaniach z inte-
resujicymi ludźmi, prawidłowe organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

6) udokumentowane osiignięcia w pracy  
z uczniami między innymi majicymi trudności 
w nauce lub pracy resocjalizacyjnej z ucznia-
mi, 

B. w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej: 
1) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będicym 

w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 
pochodzicym z rodzin ubogich lub patolo-
gicznych, 

2) inspiruje lub prowadzi działalnośo majici na 
celu zapobieganie i zwalczanie przejawów pa-

tologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w 
szczególności narkomanii i alkoholizmu, osii-
ganie dobrych wyników w pracy resocjaliza-
cyjnej z uczniami, 

3) organizuje współpracę szkoły lub placówki z 
rodzicami, jednostkami wspomagajicymi 
działalnośo statutowi szkoły takich jak służba 
zdrowia, Policja oraz organizacjami i stowa-
rzyszeniami,  

4) współpraca ze środowiskiem szkoły celem 
ujednolicenia procesu wychowawczego. 

C. w zakresie inicjatywy własnej nauczyciela i dy-
rektora oraz innych zadań statutowych szkoły, 
polegajicych na: 
1) udziale w zorganizowanych formach dosko-

nalenia zawodowego, inspirowanie do dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli, podejmo-
wanie działań na rzecz urzidzenia i wyposa-
żenia własnego warsztatu pracy, inicjowania 
różnorodnych działań rady pedagogicznej słu-
żicych podnoszeniu jakości pracy szkoły, 

2) zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, kie-
rowanie zespołem samokształceniowym, pro-
blemowym, współpraca z DODN, 

3) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji za-
wodowej nauczycieli podejmujicych pracę w 
zawodzie nauczyciela, 

4) diagnozowaniu pracy szkoły, prawidłowej re-
alizacji planu wydatków budżetowych i pra-
widłowym prowadzeniu dokumentacji zwii-
zanej ze stanem inwentaryzacyjnym szkoły 
lub placówki, pozyskiwania środków pozabu-
dżetowych na rzecz szkoły, 

5) aktywności własnej przy rekrutacji i pozyski-
waniu uczniów i wychowanków do szkoły 
lub placówki, 

6) zaangażowaniu w poprawę stanu technicz-
nego i doposażenia bazy szkolnej, remonty, 
inwestycje i prace wykonywane we własnym 
zakresie, 

7) inicjowanie i aktywne uczestnictwo w działa-
niach oświatowych na terenie Miasta i Gminy 
Wleń. 

§ 16 

Nagrody, o których mowa w § 14 ust. 1, przyznawa-
ne si dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach nagroda może byo przyznana w innym 
terminie i innej okazji. 

§ 17 

1. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wleń ustala się 
w wysokości nie wyższej niż 150o miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miano-
wanego z przygotowaniem pedagogicznym. 

2. Nagroda dyrektora nie może przekroczyo 75o mie-
sięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym. 

§ 18 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przyznaje nagrodę  
z własnej inicjatywy lub na wniosek, z którym maji 
prawo wystipio:  
– w stosunku do dyrektora, 
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a) radni Miasta i Gminy Wleń 
b) pracownicy nadzoru pedagogicznego, 
c) organizacje zwiizków zawodowych, 
d) rada szkoły 

– w stosunku do nauczyciela, 
a) dyrektor szkoły,  
b) zakładowe organizacje zwiizkowe. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi za-
łicznik  do niniejszej uchwały. 

3. W przypadku podjęcia inicjatywy wystipienia ze 
stosownym wnioskiem przez inne podmioty niż dy-
rektor szkoły, wniosek każdorazowo wypełnia dy-
rektor szkoły uwzględniajic sugestie występujice-
go podmiotu. 

4. Fakt zgłoszenia powyższej inicjatywy powinien 
nastipio nie później niż do dnia 10 września danego 
roku. 

5. Wnioski o nagrodę Burmistrza winny byo zaopinio-
wane przez radę pedagogiczni danej szkoły i przez  
zakładowi organizację zwiizkowi, do którego na-
leży kandydat. 

6. Wnioski o nagrody Burmistrza należy składao w 
Urzędzie Miasta i Gminy Wleń do 20 września da-
nego roku.  

§ 19 

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Wleń lub dyrektora 
może  byo przyznana nauczycielowi, który przepraco-
wał w szkole co najmniej 1 rok  

§ 20 

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

§ 21 

Wnioskowanie o przyznanie nagrody Burmistrza Mia-
sta i Gminy Wleń nie wyłicza możliwości wnioskowa-
nia o inny rodzaj nagrody specjalnej dla nauczyciela. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

Traci moc uchwała nr  24/VI/07 Rady Miasta i Gminy 
Wleń z dnia 26 marca 2007 r.  w sprawie przyjęcia na  
rok 2007 regulaminu przyznawania  niektórych dodat-
ków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Wleń. 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wleń. 

§ 24 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośliskiego, z moci obowiizujici od 1 stycznia 
2008 r. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZZCA RADW 
MIASTA I GMINW 

 
KATARZYNA KOTOŁOWSKA 
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Załączliw do ucuwały Rady Mias a  
i Gmily Wweń lr 75/XVII/08 z dlia 
12 marca 2008 r. (poz. 1584) 
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1585 

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW  
NR XVIII/169/08 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie zmialy ucuwały lr XXXIX/366/06 Rady Gmily Dziereoliów 
z dlia 1 wrześlia 2006 r. w sprawie miejscoweio pwalu zaiospodarowalia
           przes rzelleio części Gmily Dziereoliów – obręb Tuszyl 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorzidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1951 
z późn. zm.), art. 20 i art. 27 w zwiizku z art. 33 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i uchwałi nr VI/41/07 Rady Gminy Dzierżo-
niów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystipienia do sporzidzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Tuszyn oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określonymi  w fStu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Dzierżoniów” Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIX/366/06 Rady Gminy Dzierżo-
niów z dnia 1 września 2006r w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części gminy Dzierżoniów – obręb Tuszyn (Dz. Urz. 
Woj. Doln. z 2006 roku Nr  223, poz. 3192) wprowa-
dza następujice zmiany:  
1) na załiczniku graficznym nr 1, stanowiicym rysu-

nek planu w skali 1:2000 teren, wydzielony liniami 
rozgraniczajicymi i oznaczony jako ZE1 – przezna-
czony pod użytek naturalny, zmienia swoje ozna-
czenie w części oznaczonej granicami zmiany planu 
miejscowego na MNr20 i dla tej części zmienia 
swoje przeznaczenie na zabudowę mieszkaniowi 
jednorodzinni lub zagrodowi, wraz z zielenii towa-
rzyszici. 

2) § 20 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
f1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jicymi i oznaczonych symbolami fMNr1 ÷ MNr20” 
ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudo-
wę mieszkaniowi jednorodzinni lub zagrodowi, 
wraz z zielenii towarzyszici.” 

§ 2 

Integralni częśo uchwały w sprawie zmiany planu 
stanowii załiczniki do niniejszej uchwały: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiice częśo tek-

stowi, 
2) rysunek zmiany planu w skali 1:1000 – załicznik  

nr 1, który zastępuje rysunek planu w skali 1:2000 
w obszarze objętym zmiani planu.  

3) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 
projektu planu – załicznik nr 2, 

4) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżi do zadań własnych  gminy oraz o zasadach ich 
finansowania – załicznik nr 3. 

§ 3 

1. Ustaleniami obowiizujicymi na rysunku zmiany 
planu si następujice oznaczenia graficzne: 
1) granice obszaru objętego zmiani planu; 
2) linie rozgraniczajice tereny o różnych funkcjach 

lub zasadach zagospodarowania, pokrywajice 
się z granici obszaru objętego zmiani planu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) symbol identyfikujicy teren, złożony z: 

a) oznaczenia literowego: MNr 
b) oznaczenia liczbowego: 20, 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 
nie stanowii jego ustaleń i maji charakter informa-
cyjny: 
1) treśo podkładu mapowego. 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZZCW 
RADW GMINW 

 
ADAM JAN MAK
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Załączliw lr 1 do ucuwały Rady  
Gmily Dziereoliów lr XVIII/169/08  
z dlia 31 s yczlia 2008 r. (poz.1585) 
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Załączliw lr 2 do ucuwały Rady Gmily 
Dziereoliów lr XVIII/169/08 z dlia  
31 s yczlia 2008 r. (poz.1585) 

 
Rozs rzyilięcie o sposobie rozpa rzelia  uwai wliesiolycu do projew u miejscoweio pwalu  

zaiospodarowalia przes rzelleio 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dzier-
żoniów rozstrzyga, co następuje: 

§ 1 

W zwiizku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłożonego do publicznego wglidu  wraz z prognozi skutków wpływu ustaleń planu na środo-
wisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  

 
 
 
 

Załączliw lr 3 do ucuwały Rady Gmily 
Dziereoliów lr XVIII/169/08 z dlia  
31 s yczlia 2008 r. (poz.1585) 

 
Rozs rzyilięcie o sposobie reawizacji zapisalycu w pwalie ilwes ycji z zawresu ilfras ruw ury 

 eculiczlej, w óre laweeą do zadań właslycu imily oraz zasadacu icu filalsowalia,  
ziodlie z przepisami o filalsacu pubwiczlycu 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzidzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, 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 249, poz. 2104 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Dzierżoniów rozstrzyga, co następuje: 

§ 1 

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia 
planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury 
technicznej nie pociiga za sobi wydatków z budżetu gminy.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1586 

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI  
NR XVI/92/08 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie ladalia s a u u Gmillemu Ośrodwowi Kuw ury i Oibwio ew  
w Łaiiewliwacu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzidzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 9 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 1231 z późniejszymi zmia-
nami), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami) Rada Gminy Ła-
giewniki uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi  ultury i Bi-
bliotek w Łagiewnikach w brzmieniu stanowiicym 
załicznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc statut Gminnego Ośrodka  ultury i Bibliotek 
w Łagiewnikach stanowiicy załicznik do uchwały  
nr XXI/153/01 z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie 
utworzenia Gminnego Ośrodka  ultury i Bibliotek  
w Łagiewnikach jako komunalnej instytucji kultury.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ła-
giewniki. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZZCA 
RADW GMINW 

 
KRYSTYNA MARCZAK

 
 
 
 

Załączliw lr 1 do ucuwały Rady Gmily  
Łaiiewliwi lr XVI/92/08 z dlia 31 s yczlia 
2008 r. (poz. 1586) 

 
S a u  

Gmilleio Ośrodwa Kuw ury i Oibwio ew w Łaiiewliwacu 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Gminny Ośrodek  ultury i Bibliotek w Łagiewni-
kach, zwany dalej GO iB, jest gminni instytucji 
kultury prowadzici działalnośo w zakresie upo-
wszechniania kultury i czytelnictwa. 

2. GO iB prowadzi działalnośo na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organi-

zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmia-
nami); 

2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliote-
kach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zmia-
nami); 

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzidzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami); 

4) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 
ze zmianami); 

5) Uchwały nr XXI/153/01 Rady Gminy Łagiewniki 
z dnia 26 luty 2001 r. w sprawie utworzenia 
Gminnego Ośrodka  ultury i Bibliotek w Łagiew-
nikach jako komunalnej instytucji kultury;  

6) Postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

1. GO iB podlega wpisowi do rejestru instytucji kultu-
ry prowadzonego przez Urzid Gminy Łagiewniki. 

2. GO iB posiada osobowośo prawni, samodzielnie 
prowadzi gospodarkę finansowi, z której przychody 
przekazuje na realizację celów statutowych i po-
krywanie kosztów działalności bieżicej. 

§ 3 

1. Siedzibi Gminnego Ośrodka  ultury i Bibliotek jest 
miejscowośo Łagiewniki (ul. Wrocławska 1). 

2. Terenem działania GO iB jest Gmina Łagiewniki. 
Ośrodek może działao na terenie kraju, a także poza 
jego granicami. 

3. W skład GO iB wchodzi: 
1) Dom  ultury w Łagiewnikach;  
2) Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach; 
3) Filia Biblioteki w Łagiewnikach w: Olesznej, 

Jaźwinie i Ligocie Wielkiej; 
4) Świetlice wiejskie w: Jaźwinie, Sieniawce, Słu-

picy, Olesznej, Sienicach, Łagiewnikach; 
5) Sale wiejskie w: Jaźwinie, Sieniawce, Słupicy, 

Olesznej, Sienicach, Radzikowie, Trzebniku, Ra-
tajnie, Przystroniu, Młynicy, Sokolnikach. 

§ 4 

1. Bezpośredni nadzór nad działalnościi GO iB spra-
wuje Wójt Gminy Łagiewniki. 

II. CELE I ZADANIA (ZAKRES DZIAŁALNOŚCI) 

§ 5 

1. Celem działania GO iB jest w szczególności działal-
nośo w zakresie upowszechniania kultury miesz-
kańców gminy, kształtowanie postaw, umacnianie 
więzi międzyludzkich, rozwój kultury, czytelnictwa, 
zapewnianie wypoczynku w życiu codziennym. 

2. Realizacja celów określonych w ust. 1 odbywa się 
w szczególności poprzez: 
1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgno-

wanie polskości oraz rozwoju świadomości na-
rodowej, obywatelskiej, kulturowej; 

2) organizowanie różnorodnych form edukacji kul-
turalnej i wychowywania przez sztukę; 

3) prowadzenie zespołów działalności artystycznej  
i innej zwiizanej z upowszechnianiem kultury; 
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4) stworzenie warunków dla ruchu artystycznego, 
kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;  

5) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, 
wystaw, odczytów, imprez artystycznych, roz-
rywkowych i turystycznych;  

6) działalnośo instruktażowo-metodyczni w odnie-
sieniu do wiejskich placówek kulturalnych, tzn. 
filii i punktów bibliotecznych działajicych przy 
świetlicach wiejskich; 

7) prowadzenie biblioteki instruktażowo-
metodycznej; 

8) prowadzenie działalności wydawniczej i promo-
cyjnej; 

9) koordynacja działalności na terenie gminy w za-
kresie organizacji imprez kulturalnych, promocja 
i organizacja wolontariatu; 

10) organizowanie różnorodnych form współpracy  
z organizacjami pozarzidowymi, stowarzysze-
niami, fundacjami, kołami i klubami; 

11) prowadzenie współpracy kulturalnej z innymi 
ośrodkami upowszechniania kultury w kraju i za 
granici zwłaszcza z miastami i gminami partner-
skimi; 

12) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i systema-
tyczne ich uzupełnianie o nowości wydawnicze, 
zgodne z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem 
czytelników; 

3. Zadania zwiizane z upowszechnianiem kultury i 
czytelnictwa ujmowane si w   planach działalności 
GO iB. 

§ 6 

1. GO iB na zasadach określonych w odrębnych prze-
pisach może realizowao dodatkowe zadania, m.in.: 

1) naukę języków obcych; 
2) naukę gry na instrumentach muzycznych lub na-

uki tańca; 
3) prowadzenie sekcji zainteresowań dla dzieci i do-

rosłych; 
4) prowadzenie wynajmu sal i świetlic z terenu gmi-

ny na cele kulturalne, handlowe oraz doraźnie na 
potrzeby organizacji społecznych. 

2. GO iB może podejmowao inne działania wynikajice 
z potrzeby środowisk lokalnych, o ile nie si 
sprzeczne z jego działalnościi statutowi. 

3. Ośrodek może pozyskiwao dochody  w szczególno-
ści z: 
1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, pro-

wadzenia pracowni oraz innych źródeł; 
2) sprzedaży własnych wydawnictw; 
3) organizacji imprez zleconych przez inne instytu-

cje i zakłady; 
4) wypożyczania sprzętu nagłaśniajicego; 
5) wynajmu sal; 
6) dzierżawy własnych pomieszczeń; 
7) koncertów własnych zespołów na zlecenie in-

nych podmiotów; 
8) prowadzenie impresario artystycznego; 
9) sprzedaży biletów na imprezy własne; 

10) promocji firm na imprezach organizowanych 
przez Ośrodek; 

11) usług reklamowych; 
12) innych usług zwiizanych z działalnościi statu-

towi. 

III. ORGANIZACJA  WEWNPTRZNA 

§ 7 

1. GO iB zarzidzany jest przez dyrektora, którego 
powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łagiewniki.  

2. Dyrektor powoływany jest na czas określony lub 
nieokreślony. 

3. Wójt może powołao zastępcę dyrektora. 
4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczegól-

ności: 
1) kierowanie bieżici działalnościi; 
2) reprezentowanie GO iB na zewnitrz; 
3) zarzidzanie instytucji; 
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników; 
5) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników; 
6) wydawanie zarzidzeń, instrukcji i poleceń służ-

bowych; 
7) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocz-

nego planu finansowego; 
8) sporzidzanie rocznego sprawozdania z działal-

ności; 
9) występowanie, w zależności od potrzeb z wnio-

skiem o udzielenie dotacji na realizowanie zadań 
objętych mecenatem państwa i na dofinanso-
wanie bieżicych zadań własnych. 

5. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu 
GO iB upoważniony jest dyrektor wraz z głównym 
księgowym. 

6. Wójt Gminy Łagiewniki wykonuje uprawnienia 
zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora 
GO iB. 

§ 8 

1. Nadzór administracyjno-finansowy nad GO iB 
sprawuje Wójt i Rada Gminy Łagiewniki. 

2. Nadzorowi temu podlega: 
1) prawidłowośo dysponowania przyznanymi środ-

kami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem, 
2) przestrzeganie obowiizujicych przepisów doty-

czicych organizacji pracy i spraw pracowniczych. 

§ 9 

Strukturę organizacyjni GO iB określa załicznik nr 1 
do statutu. 

§10 

1. Pracownicy GO iB: 
1) pracownicy działalności podstawowej, admini-

stracyjnej i obsługi, 
2) w GO iB mogi byo zatrudniani ponadto specja-

liści (instruktorzy) z różnych dziedzin zwiiza-
nych z działalnościi  kulturalno-oświatowi, 

3) kwalifikacje pracowników GO iB określaji od-
rębne przepisy. 
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1587 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE  
NR XVI/86/08 

z dnia 28 marca 2008 r. 

w sprawie us awelia la row 2008 reiuwamilu owreśwająceio wysowośe 
i szczeiółowe warulwi przyzlawalia dwa lauczyciewi za rudliolycu w szwo-
łacu, dwa w órycu orialem prowadzącym jes  Gmila Marcilowice doda wów 
za wysłuię wa , mo ywacyjleio, fulwcyjleio i za warulwi pracy, liew órycu
        illycu swładliwów wylairodzelia oraz doda wu mieszwalioweio 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
w zwiizku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r.  arta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz 
rozporzidzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na 2008 rok regulamin określajicy wyso-
kośo stawek i szczegółowe warunki przyznawania dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzicym jest Gmina Marcinowice do-
datków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy, niektórych składników wynagro-
dzenia oraz do-datku mieszkaniowego. 

§ 2 

1. Ilekroo w uchwale mowa jest o: 
a) szkole – należy przez to rozumieo szkole podsta-

wowi i gimnazjum, dla których organem prowa-
dzicym jest Gmina Marcinowice, 

b) dyrektorze lub wicedyrektorze szkoły – należy 
przez to rozumieo dyrektora lub wicedyrektora 
Zespołu Szkół w Marcinowicach oraz dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Strzelcach, 

c) nauczycielu – należy przez to rozumieo nauczycie-
li poszczególnych stopni awansu zawodowego za-
trudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzicym jest Gmina Marcinowice, 

d) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieo Wójta 
Gminy Marcinowice. 

§ 3 

DODATEK ZA WYSŁUGP LAT 

1. Wysokośo dodatku za wysługę lat ustala się odpo-
wiednio do okresu zatrudnienia. 

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat potwier-
dza oraz jego wysokośo określa dla nauczycieli – 
dyrektor szkoły, dla dyrektora szkoły – Wójt Gminy. 

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat 
stosuje się zasady i normy określone w odrębnych 
przepisach oraz zasady określone w ustawie  arta 
Nauczyciela. 

§ 4 

DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się w oparciu  
o następujice kryteria: 
a) w zakresie osiignięo dydaktycznych, wycho-

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

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

– umiejętne rozwiizywanie problemów uczniów 
we współpracy z ich rodzicami, 

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

b) jakośo świadczonej pracy, w tym zwiizane  
z powierzonym stanowiskiem, dodatkowym za-
daniem lub zajęciem, a w szczególności: 
– systematyczne i efektywne wykonywanie 

przydzielonych obowiizków, 
– podnoszenie umiejętności zawodowych, 
– wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
– dbałośo o estetykę i sprawnośo powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urzidzeń, 

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

– rzetelne i terminowe wywiizywanie się z po-
leceń służbowych, 

– przestrzeganie dyscypliny pracy, 
c) zaangażowanie w realizacje czynności i zajęo,  

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

szkolnych, 
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– udział w pracach komisji przedmiotowych i 
innych, 

– opiekowanie się samorzidem uczniowskim 
działajicym na terenie szkoły, 

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

– aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły, 

– społeczne prowadzenie zajęo pozalekcyjnych, 
kółek zainteresowań, drużyn harcerstwa, 

d) realizacja priorytetów polityki oświatowej: 
– podejmowanie współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem  ultury, 
– działania zmierzajice do rozwoju współpracy 

międzynarodowej w zakresie edukacji, 
– tworzenie lokalnych tradycji i umacnianie 

wartości patriotycznych, 
– promocja Gminy poprzez działalnośo oświa-

towi, 
– podejmowanie działań szkoły na rzecz środo-

wiska lokalnego. 
2. Wysokośo funduszu na dodatki motywacyjne dla 

szkoły nalicza dyrektor na podstawie średniej do-
datku motywacyjnego proporcjonalnie do liczby za-
trudnionych nauczycieli, 

3. Ogólna kwota środków finansowych przeznaczo-
nych na wypłatę dodatków motywacyjnych nie 
może przekroczyo 5o sumy płac zasadniczych na-

uczycieli zatrudnionych w danej szkole w danym 
roku budżetowym. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości 
do 30o stawki wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela. 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
1 rok szkolny. Cofnięcie dodatku motywacyjnego 
może nastipio przez wypowiedzenie w trybie  
art. 42  odeksu Pracy. 

6. O wysokości i okresie przyznania dodatku motywa-
cyjnego dla nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, 
a w stosunku do dyrektora szkoły Wójt Gminy, 

7. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel 
powiadamiany jest pismem przez dyrektora lub 
Wójta Gminy.  opię decyzji włicza się do akt oso-
bowych, a drugi kopię przekazuję się do komórki 
finansowej. 

§ 5 

DODATE  FUN CWJNW 

1. Dodatek przysługuje: 
a) dyrektorom szkół, 
b) wicedyrektorom szkół, 
c) nauczycielom – opiekunom stażystów, 
d) nauczycielom – wychowawcom klas. 

2. Wysokośo dodatku funkcyjnego uzależniona jest od 
wielkości szkoły, typu szkoły, ilości oddziałów, licz-
by dzieci, złożoności warunków pracy. 

3. Wysokośo dodatku funkcyjnego określa poniższa 
tabela:

 

L.p. Stanowisko  ryterium 
 wota lub o stawki płacy  

zasadniczej 

1. Dyrektor Zespołu Szkół  od 15o do 80o 

2. 
Wicedyrektor Zespołu 
Szkół 

 
od 15o do 30o 

8-11 oddziałów od 15o do 50o 
3. 

Dyrektor Szkoły (w zależności  
od ilości oddziałów) od 12 oddziałów od 15o do 60o 

4. Wicedyrektor Szkoły  od 15o do 30o 
5. Opiekun stażu  

(w zależności od ilości  
stażystów) 

za jednego stażystę od 1o do 5o 

6. Wychowawca klasy  50-80 zł 
 
 
4. Wysokośo dodatku funkcyjnego w granicach okre-

ślonych w tabeli ustala dla dyrektorów – Wójt Gmi-
ny, a dla wicedyrektorów – dyrektor szkoły, 

5. Wysokośo  dodatku  funkcyjnego, o którym mowa 
w wierszu 6 powyższej tabeli, uwzględniajic zakres 
złożoności zadań oraz warunki ich realizacji ustala 
dyrektor szkoły. 

6. Za wychowawstwo klasy dodatek funkcyjny przy-
sługuje za każdi klasę niezależnie od wymiaru cza-
su pracy. 

7. Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażysty przysługu-
je za każdi osobę odbywajici staż. 

8. W szkołach, w których nie utworzono stanowiska 
zastępcy dyrektora, w przypadku nieobecności dy-

rektora dłużej niż 30 dni, dodatek funkcyjny przy-
sługuje także nauczycielowi, któremu powierzono 
obowiizki dyrektora w zastępstwie. W tym przy-
padku prawo do dodatku powstaje od pierwszego 
dnia miesiica, po upływie miesiica, w którym za-
częto pełnio ww. obowiizki i kończy się z pierw-
szym dniem miesiica następujicego po zaprzesta-
niu tych obowiizków. 

§ 6 

DODATKI ZA WARUNKI PRACY NAUCZYCIELI 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne lub 
uciiżliwe warunki pracy w przypadku gdy: 
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a) prowadzi nauczanie indywidualne dziecka zakwa-
lifikowanego do kształcenia specjalnego – w wy-
sokości do 25o wynagrodzenia zasadniczego, 

b) prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z 
dzieomi i młodzieżi upośledzonymi w stopniu 
głębokim – w wysokości do 25o wynagrodze-
nia zasadniczego, 

c) prowadzi zajęcia dydaktyczne w klasach łiczo-
nych w szkołach podstawowych – w wysokości 
do 25o wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Wysokośo dodatku za   warunki pracy z uwzględ-
nieniem warunków, o których mowa w ust. 1, 
ustala dla nauczyciela – dyrektor szkoły, a dla dy-
rektora szkoły - Wójt Gminy. 

3. Dodatek za pracę w trudnych lub uciiżliwych wa-
runkach pracy przysługuje w wysokości proporcjo-
nalnej do liczby tak przepracowanych godzin w sto-
sunku do obowiizujicego wymiaru godzin. 

§ 7 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH 

ZASTPPSTW 

1. Wynagrodzenie za jedni godzinę ponadwymiarowi 
i doraźnych zastępstw ustala się dzielic stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łicznie z dodatkiem 
za warunki pracy) przez miesięczni liczbę godzin 
obowiizkowego wymiaru zajęo, ustalonego dla ro-
dzaju zajęo dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela. 

2. Miesięczni liczbę godzin obowiizkowego wymiaru 
zajęo nauczyciela uzyskuje się mnożic tygodniowy 
obowiizkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokri-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajęo do 0,5 godziny pomija się a co najmniej  
0,5 godziny liczy się za pełni godzinę. 

3. Nauczycielom wyjeżdżajicym na wycieczki szkolne 
i inne zorganizowane wyjazdowe formy zajęo oraz 
pracujicym w dniach ustawowo wolnych od pracy 
przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdi go-
dzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymia-
rowi lub inny dzień wolny. 

§ 8 

DODATEK MIESZKANIOWY 

1. Nauczycielom posiadajicym kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek 
mieszkaniowy, którego wysokośo uzależniona od 
liczby osób w rodzinie nauczyciela. 

2. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz 
wspólnie z nim zamieszkujicych współmałżonka  
i dzieci. 

3. Dodatek przyznaje się bez względu na prawo wła-
sności lokalu mieszkalnego na pisemny wniosek za-
interesowanego nauczyciela z określeniem stanu 
rodzinnego uprawnionego: 
a) dodatek nie przysługuje dla dorosłych dzieci na-

uczyciela, za wyjitkiem dzieci nauczycieli, które 
uczi się w trybie stacjonarnym, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 25 roku życia, 

b) w przypadku, jeżeli współmałżonkiem jest rów-
nież nauczyciel, dodatek przysługuje jednej oso-
bie. 

4. Dodatek mieszkaniowy w formie pisemnej decyzji 
przyznaje dla nauczycieli – dyrektor szkoły, a w 
stosunku do dyrektora – Wójt Gminy, w terminie 
14 dni od daty złożenia wniosku. 

5. Prawo do dodatku przyznaje się od pierwszego dnia 
miesiica następujicego po złożeniu wniosku. 

6. Stawki dodatków mieszkaniowych stanowii okre-
ślony procent aktualnie obowiizujicego obwiesz-
czenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
najniższego wynagrodzenia za pracę: 
a) stan rodzinny 1 osoba     – 1o 
b) stan rodzinny 2 osoby     – 2o 
c) stan rodzinny 3 osoby    – 3o 
d) stan rodzinny 4 osoby i więcej  – 4o 

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

nagrodzenie,  
b) pobierania zasiłku chorobowego, 
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej, w przypadku jednak gdy z nauczycielem 
powołanym do służby zawarta była umowa  
o prace na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
była zawarta,  

d) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr VII/28/07 Rady Gminy Marci-
nowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia 
na rok 2007 regulaminu określajicego wysokośo i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wy-
sługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku 
mieszkaniowego i dodatku za warunki pracy dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których orga-
nem prowadzicym jest Gmina Marcinowice. 

§ 10 

 ryteria i tryb przyznawania i wypłaty nagród dla na-
uczycieli za ich osiignięcia dydaktyczno-wychowaw-
cze reguluje uchwała nr XX/121/04 Rady Gminy Mar-
cinowice z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustale-
nia kryteriów i trybu przyznawania i wypłaty nagród 
dla nauczycieli za ich osiignięcia dydaktyczno-
wychowawcze. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośliskiego, z moci obowiizujici od dnia 1 stycz-
nia 2008 r. 
 
 

PRZEWODNICZZCW 
RADW GMINW 

 
JANINA KUTA
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE  
NR XVI/92/08 

z dnia 28 marca 2008 r. 

w sprawie zmialy ucuwały w sprawie przyjęcia wiewowe lieio proiramu io-
spodarowalia mieszwaliowym zasobem imily la wa a 2007–2011 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorzidzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w zwiizku z 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  odeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr VII/29/07 Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia wielolet-
niego programu gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem gminy na lata 2007–2011 (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z 2007 r. Nr 119, poz. 1598) wprowadza się następu-
jici zmianę: 
1. § 11 ust. 1 – skreśla się. 

 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mar-
cinowice. 

§ 3 

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośliskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

PRZEWODNICZZCW 
RADW GMINW 

 
JANINA KUTA
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO 
NR XV/80/08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie ucuwawelia miejscoweio pwalu zaiospodarowalia przes rzelleio 
 erelu przezlaczoleio la wowawizację ewew rowli wia rowycu w rejolie wsi 
                                        Łuwaszów i Zairodlo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzidzie gminnym (t.j. Dz. U. 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. 441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 Nr 127, poz. 880), 
w zwiizku z uchwałi Rady Gminy Zagrodno nr XL/211/06 z dnia 
20 października 2006r. w sprawie przystipienia do sporzidzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na 
lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Łukaszów i Zagrodno, 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu prze-
znaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Łukaszów 
i Zagrodno 
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R o z d z i a ł   1 

Przedmio  i zawres us aweń pwalu 

§ 1 

Plan obejmuje obszar w granicach określonych na ry-
sunku planu, stanowiicym załicznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, jako granica opracowania. 

§ 2 

1. Integralnymi częściami uchwały si: 
1) załicznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000, 
2) załicznik nr 2 – fSposób realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należi do zadań własnych 
gminy oraz zasady ich finansowania”, 

3) załicznik nr 3 – fRozstrzygnięcie dotyczice spo-
sobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”. 

2. Załiczniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, nie 
si ustaleniami planu. 

§ 3 

1. W planie określono: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaji-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania,  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikajice z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajicych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

10) granice obszarów rehabilitacji istniejicej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzidzania i użytkowania terenów, 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Nie zostały określone ze względu na brak wystę-
powania: 
1) granice obszarów wymagajicych przekształceń i 

rekultywacji, 
2) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

oraz terenów służicych organizacji imprez ma-
sowych, 

3) granice obszarów wymagajicych przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości oraz szcze-
gółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości objętych planem. 

R o z d z i a ł   2 

Us awelia oiówle 

§ 4 

1. Ilekroo w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
mowa o : 
1) pwalie – należy przez to rozumieo niniejszy 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego,  

2) rysulwu pwalu – należy przez to rozumieo ry-
sunek planu stanowiicy załicznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, 

3) iralicy opracowalia – należy przez to rozu-
mieo granice opracowania niniejszego planu, 
określone na rysunku planu, 

4)  erelie – należy przez to rozumieo teren wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jicymi, posiadajicy oznaczenie liczbowe i lite-
rowe, 

5) wiliacu roziraliczającycu – należy przez to ro-
zumieo linie, które rozgraniczaji tereny o róż-
nych funkcjach lub różnych zasadach zagospo-
darowania, 

6) milimawlej powierzculi działew przezlaczalycu 
pod zabudowę – odnosi się to do działek wy-
dzielanych na podstawie niniejszego planu i nie 
dotyczy działek istniejicych w dniu jego wej-
ścia w życie; w uzasadnionych przypadkach 
minimalna powierzchnia może zostao zmniej-
szona nie więcej niż o 10o, 

7) przepisacu szczeiówlycu – odnosi się to do 
przepisów powszechnie obowiizujicych, 

8) zabudowie wub obiew acu do zacuowalia – na-
leży przez to rozumieo, że nie przewiduje się 
potrzeby wyburzania istniejicych budynków, 
likwidacji istniejicych budowli lub zmiany spo-
sobu zagospodarowania nieruchomości; jeżeli 
potrzeba dokonania wyburzeń, usunięcia bu-
dowli lub zmiany sposobu zagospodarowania 
terenu wyniknie ze złego stanu technicznego 
istniejicego zainwestowania lub z realizacji in-
nych ustaleń planu – dopuszcza się tego rodza-
ju przekształcenia, 

9) zawazie zabudowy – należy przez to rozumieo 
zakaz lokalizowania budynków, 

10) powierzculi zabudowy – należy przez to rozu-
mieo powierzchnię zajęti przez nadziemni 
częśo obiektu budowlanego liczoni przy styku 
obiektu z powierzchnii terenu, bez wliczania 
części podziemnych obiektu oraz części nad-
ziemnych nieposiadajicych styku z powierzch-
nii terenu; w przypadku elektrowni wiatro-
wych do powierzchni zabudowy nie wlicza się 
fundamentu i śmigieł. 

2. Ustalenia ogólne obowiizuji dla całego obszaru, w 
granicach opracowania. 

3. Obszar w granicach opracowania, do czasu realiza-
cji ustaleń planu, może byo użytkowany w dotych-
czasowy sposób.  

§ 5 

Us awelia oiówle w zawresie ilfras ruw ury  eculiczlej 

1. Istniejice sieci i urzidzenia infrastruktury tech-
nicznej – do zachowania. 
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2. Dopuszcza się możliwośo modernizacji, przebu-
dowy i odbudowy istniejicych sieci i obiektów in-
frastruktury technicznej. 

3. Dopuszcza się skrzyżowania projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej z istniejicymi w uzgod-
nieniu z zarzidcami istniejicych sieci. Sposób 
usunięcia kolizji określaji przepisy odrębne. 

4. Zasady realizowania nowych sieci i obiektów in-
frastruktury technicznej określone zostały w usta-
leniach szczegółowych, w Rozdziale 3 uchwały. 

5. Dopuszcza się lokalizację budynków stacji trans-
formatorowych w odległości 1,5 metra od granicy 
działki z wyjitkiem tych miejsc, w których na ry-
sunku planu ustalona została nieprzekraczalna li-
nia zabudowy. 

6. Ustala się strefy ochronne, wynoszice 50 me-
trów, po 25 metrów od osi gazociigów, dla gazo-
ciigu wysokiego ciśnienia, opisanego na rysunku 
planu gw DN 300 PN 6,3 MPa oraz dla gazociigu 
podwyższonego średniego ciśnienia, opisanego na 
rysunku planu gp DN 300 PN 1,6MPa, dla których 
obowiizuji następujice ustalenia: 
1) zagospodarowanie terenu zapewniajice opera-

torowi gazociigu dostęp do gazociigu i możli-
wośo swobodnego przemieszczania się wzdłuż 
gazociigu, 

2) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie  
o szerokości 4 metrów, po 2 metry od osi ga-
zociigów, zagospodarowanie terenu zielenii 
niski, 

3) zakaz zabudowy, 
4) lokalizowanie podziemnych sieci infrastruktury 

technicznej wymaga ustalenia sposobu prowa-
dzenia prac z operatorem gazociigu, 

5) zakaz lokalizowania podziemnych części obiek-
tów budowlanych – fundamentów w pasie  
20 metrów, po 10 metrów od osi gazociigów, 

6) zakaz prowadzenia działalności mogicej zagro-
zio trwałości gazociigu podczas eksploatacji, 

7) ze względów bezpieczeństwa wszelkie inwe-
stycje należy uzgadniao z operatorem gazocii-
gu. 

7. Ustala się pas technologiczny, wynoszicy  
100 metrów, po 50 metrów od osi linii, dla istnie-
jicej napowietrznej linii elektroenergetycznej, opi-
sanej na rysunku planu symbolem e 400 kV, rela-
cji Mikułowa–Czarna, w którym obowiizuji na-
stępujice ustalenia: 
1) zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi, 
2) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 44 

metrów, po 22 metry od osi linii, 
3) zakaz lokalizowania budowli zawierajicych ma-

teriały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i 
stref zagrożonych wybuchem w pasie techno-
logicznym oraz na terenie przylegajicym bez-
pośrednio do niego, 

4) ze względów bezpieczeństwa wszelkie inwe-
stycje należy uzgadniao z właścicielem linii. 

8. Ustala się pas technologiczny, wynoszicy 24 me-
try, po 12 metrów od osi linii, dla istniejicej na-
powietrznej linii eletroenergetycznej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem e 20 kV, w którym 
obowiizuji następujice ustalenia: 
1) zakaz zabudowy, 

2) zakaz sadzenia drzew i krzewów bezpośrednio 
pod linii, 

3) ze względów bezpieczeństwa wszelkie inwe-
stycje należy uzgadniao z właścicielem linii. 

9. Ustala się pas technologiczny, wynoszicy 40 me-
trów, po 20 metrów od osi linii, dla projektowa-
nej, dwutorowej napowietrznej linii eletroenerge-
tycznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem e 
110 kV, w którym obowiizuji następujice usta-
lenia: 
1) zakaz zabudowy, 
2) zakaz sadzenia drzew i krzewów bezpośrednio 

pod linii, 
3) ze względów bezpieczeństwa wszelkie inwe-

stycje należy uzgadniao z właścicielem linii. 
10. Elektrownie wiatrowe, zlokalizowane na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolem E/R na-
leży połiczyo podziemnymi liniami kablowymi ze 
stacji elektroenergetyczni 110/SN kV, zlokalizo-
wani poza obszarem opracowania. Dopuszcza się 
ułożenie kabli sterowania i automatyki, równolegle 
do linii kablowych. 

§ 6 

Zasady ocuroly środowiswa przyrodliczeio  
i wuw uroweio 

1. Ustala się ochronę zewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych, wskazanych na rysunku planu, 
polegajici na konieczności uzyskania zgody Woje-
wódzkiego  onserwatora Zabytków oraz wykona-
nia badań archeologicznych w przypadku prowa-
dzenia prac ziemnych w obrębie stanowiska, na za-
sadach określonych w przepisach szczególnych. 

2. Uprawy rolne w obrębie stanowisk archeologicz-
nych mogi byo prowadzone bez ograniczeń. 

3. Ustala się obowiizek zachowania istniejicych cie-
ków wodnych, zadrzewień i zakrzewień śródpo-
lnych. Dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów 
pod warunkiem wprowadzenia nasadzeń kompen-
sacyjnych. 

4. Na terenach przeznaczonych na inwestycje ustala 
się obowiizek zdjęcia wierzchniej warstwy humusu 
przed przystipieniem do prac ziemnych. 

5. Grunty w miejscach składowania materiałów, w 
których powstawao mogi odcieki, należy odpo-
wiednio zabezpieczyo przed infiltracji tych odcie-
ków oraz wyposażyo w systemy odwodnienia. 

6. W przypadku obecności w ściekach deszczowych 
substancji ropopochodnych lub chemicznych obo-
wiizuje ich neutralizowanie na terenie własnym in-
westora. 

7. Obowiizuje utwardzenie i skanalizowanie terenów, 
na których mogłoby dojśo do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi. 

8. Po zakończeniu prac budowlanych teren przezna-
czony do użytkowania rolniczego należy przywrócio 
do stanu pierwotnego, umożliwiajicego prowadze-
nie upraw rolniczych. 

R o z d z i a ł   3 

Us awelia szczeiółowe dwa  erelów 

§ 7 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1R, ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy,  
2) zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi, 
3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wy-

jitkiem: 
a) sieci i obiektów infrastruktury technicznej,  

z wyłiczeniem masztów telefonii komórko-
wej, które mogi byo lokalizowane pod wa-
runkiem, że ich lokalizacja nie będzie wyma-
gała uzyskania zgody na zmianę przeznacze-
nia gruntów rolnych, 

b) budowli rolniczych i urzidzeń budowlanych  
z nimi zwiizanych, 

c) dróg wewnętrznych, 
d) jednego budynku stacji transformatorowej, 

który może byo zlokalizowany na wydzielonej 
działce budowlanej o powierzchni nie więk-
szej niż 0,5 ha, posiadajicej dostęp do drogi 
publicznej, 

4) nieprzekraczalni linię zabudowy w odległości  
20 metrów od linii rozgraniczajicej drogi 1 DL, 
określoni na rysunku planu, 

5) istniejice drogi transportu rolniczego, oznaczone 
na rysunku planu symbolem  DW – do zacho-
wania, 

2. Istniejice sieci i urzidzenia infrastruktury technicz-
nej – do zachowania. 

3. Dopuszcza się możliwośo modernizacji, przebudo-
wy i odbudowy istniejicych sieci. 

4. W pasie technologicznym projektowanej dwutoro-
wej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 
obowiizuji ustalenia §5 ust. 9. 

5. W strefie ochronnej istniejicego gazociigu wyso-
kiego ciśnienia, opisanego na rysunku planu gw DN 
300 PN 6,3 MPa i gazociigu podwyższonego śred-
niego ciśnienia, opisanego na rysunku planu gp DN 
300 PN 1,6MPa, określonym na rysunku planu, 
obowiizuji ustalenia § 5 ust. 6. 

6. W obrębie zewidencjonowanych stanowisk arche-
ologicznych, opisanych na rysunku planu symbola-
mi: 94, 95 i 39, obowiizuji ustalenia § 6 ust. 1  
i 2. 

§ 8 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2E/R, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy 

przeznaczony na lokalizację do dwóch wież 
elektrowni wiatrowych o mocy od 1,5 MW do 
3,0 MW z infrastrukturi towarzyszici, 

2) zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, niesta-
nowiicych zwartego kompleksu użytków rol-
nych pochodzenia mineralnego, na cele nierol-
nicze pod wieże elektrowni wiatrowych oraz 
drogi montażowe pod warunkiem, że ich lokali-
zacja nie będzie wymagała uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, o któ-
rej mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lute-
go 1995r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266 z późniejszymi zmianami); pozostała 
częśo terenu pozostaje w użytkowaniu rolni-
czym, 

3) możliwośo podziału na działki w celu wydziele-
nia terenów na lokalizację wież elektrowni wia-

trowych i dróg montażowych umożliwiajicych 
dojazd do nich, 

4) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej towarzyszicych elek-
trowniom wiatrowym, 

5) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej niezwiizanych z funkcji 
podstawowi określoni w punkcie 1, pod wa-
runkiem, że lokalizacja nie będzie wymagała 
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych oraz nie będzie uniemożliwiała 
realizacji funkcji podstawowej, określonej  
w punkcie 1, 

6) możliwośo realizacji dróg montażowych o sze-
rokości co najmniej 3 metrów, służicych do 
dojazdu do wież elektrowni wiatrowych, 

7) zakaz lokalizowania innych obiektów budowla-
nych, w tym zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi, 

8) nieprzekraczalni linię zabudowy w odległości 
20 metrów od linii rozgraniczajicej z drogi 
oznaczoni na rysunku planu symbolem 1 DL, 

9) nieprzekraczalni linię zabudowy stanowiici 
jednocześnie linię rozgraniczajici na styku  
z terenem 3ZL i 4ZL, określoni na rysunku pla-
nu, 

10) zasady zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 
a) maksymalna wysokośo wież elektrowni 

wiatrowych – 150 metrów  
nad poziomem terenu, 
b) maksymalna wysokośo liczona od poziomu 

terenu do najwyżej położonego punktu śmi-
gła wirnika – 200 metrów, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 
jednej wieży elektrowni wiatrowej – 625 m2, 

d) powierzchnia nadziemna wieży elektrowni 
wiatrowej matowa, w pastelowych kolo-
rach, niestanowiicych kontrastu z otocze-
niem, 

e) elektrownie wymagaji oznakowania jako 
przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

§ 9 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 3ZL, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren leśny, 
2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, z 

wyjitkiem sieci infrastruktury technicznej, któ-
rych lokalizację dopuszcza się w pasie 20 me-
trów od linii rozgraniczajicej z drogi 1 DL. 

§ 10 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4ZL, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren zadrzewiony, 
2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych,  

z wyjitkiem sieci infrastruktury technicznej, któ-
rych lokalizację dopuszcza się w pasie 20 me-
trów od linii rozgraniczajicej z drogi 1 DL. 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5E/R, ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy prze-
znaczony na lokalizację do trzech wież elektrowni 
wiatrowych o mocy od 1,5 MW do 3,0 MW,  
o łicznej mocy nieprzekraczajicej 9,0 MW, z in-
frastrukturi towarzyszici, 

2) zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, niestano-
wiicych zwartego kompleksu użytków rolnych 
pochodzenia mineralnego, na cele nierolnicze pod 
wieże elektrowni wiatrowych oraz drogi monta-
żowe pod warunkiem, że ich lokalizacja nie będzie 
wymagała uzyskania zgody na zmianę przezna-
czenia gruntów rolnych, o której mowa w art. 7 
ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmia-
nami); pozostała częśo terenu pozostaje w użyt-
kowaniu rolniczym, 

3) możliwośo podziału na działki w celu wydzielenia 
terenów na lokalizację wież elektrowni wiatro-
wych i dróg montażowych umożliwiajicych do-
jazd do nich, 

4) możliwośo lokalizowania podziemnych sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej towarzyszi-
cych elektrowniom wiatrowym, 

5) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej niezwiizanych z funkcji 
podstawowi określoni w punkcie 1, pod warun-
kiem, że lokalizacja nie będzie wymagała uzyska-
nia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rol-
nych oraz nie będzie uniemożliwiała realizacji 
funkcji podstawowej, określonej w punkcie 1, 

6) możliwośo realizacji dróg montażowych o szero-
kości co najmniej 3 metrów, służicych do dojazdu 
do wież elektrowni wiatrowych, 

7) zakaz lokalizowania innych obiektów budowla-
nych, w tym zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi, 

8) nieprzekraczalni linię zabudowy w odległości  
20 metrów od linii rozgraniczajicej z drogi ozna-
czoni na rysunku planu symbolem 1 DL, 

9) nieprzekraczalni linię zabudowy stanowiici jed-
nocześnie linię rozgraniczajici na styku z terenem 
1R, określoni na rysunku planu, 

10) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
a) maksymalna wysokośo wież elektrowni wia-

trowych – 150 metrów nad poziomem terenu, 
b) maksymalna wysokośo liczona od poziomu te-

renu do najwyżej położonego punktu śmigła 
wirnika – 200 metrów, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla jednej 
wieży elektrowni wiatrowej – 625 m2, 

d) powierzchnia nadziemna wieży elektrowni wia-
trowej matowa, w pastelowych kolorach, nie-
stanowiicych kontrastu z otoczeniem, 

e) elektrownie wymagaji oznakowania jako prze-
szkody lotnicze, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 6R, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy, 
2) możliwośo lokalizowania: 

a) sieci i obiektów infrastruktury technicznej,  
z wyłiczeniem masztów telefonii komórko-
wej, które mogi byo lokalizowane pod wa-
runkiem, że ich lokalizacja nie będzie wyma-
gała uzyskania zgody na zmianę przeznacze-
nia gruntów rolnych, 

b) budowli rolniczych i urzidzeń budowlanych  
z nimi zwiizanych, 

c) dróg wewnętrznych, 
d) jednego budynku stacji transformatorowej, 

który może byo zlokalizowany na wydzielonej 
działce budowlanej o powierzchni nie więk-
szej niż 0,5 ha, posiadaji ej dostęp do drogi 
publicznej, 

3) zakaz lokalizowania innych, poza wymienionymi 
w pkt 2, obiektów budowlanych, w tym obiek-
tów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

4) zachowanie istniejicych w granicach terenu 
dróg transportu rolniczego, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem  DW z możliwościi ich 
wykorzystania jako dróg dojazdowych do wież 
elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na tere-
nie oznaczonym symbolem 7E/R. 

2. W strefie ochronnej istniejicego gazociigu wyso-
kiego ciśnienia, opisanego na rysunku planu gw DN 
300 PN 6,3 MPa i gazociigu podwyższonego śred-
niego ciśnienia, opisanego na rysunku planu gp DN 
300 PN 1,6MPa, określonym na rysunku planu, 
obowiizuji ustalenia § 5 ust. 6. 

3. W pasie technologicznym projektowanej dwutoro-
wej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 
obowiizuji ustalenia § 5 ust. 9. 

4. Istniejice sieci i urzidzenia infrastruktury technicz-
nej – do zachowania. 

5. Dopuszcza się możliwośo modernizacji, przebudo-
wy i odbudowy istniejicych sieci. 

6. W obrębie zewidencjonowanego stanowiska arche-
ologicznego, opisanego na rysunku planu symbolem 
96, obowiizuji ustalenia § 6 ust. 1 i 2. 

§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 7E/R, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy 

przeznaczony na lokalizację do jedenastu wież 
elektrowni wiatrowych o mocy od 1,5 MW do 
3,0 MW o łicznej mocy nieprzekraczajicej 
33,0 MW z infrastrukturi towarzyszici, 

2) zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, niesta-
nowiicych zwartego kompleksu użytków rol-
nych pochodzenia mineralnego, na cele nierol-
nicze pod wieże elektrowni wiatrowych oraz 
drogi montażowe pod warunkiem, że ich lokali-
zacja nie będzie wymagała uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, o któ-
rej mowa w art. 7 ust 2 ustawy z dnia 3 lute-
go 1995r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266 z późniejszymi zmianami); pozostała 
częśo terenu pozostaje w użytkowaniu rolni-
czym, 

3) możliwośo podziału na działki w celu wydziele-
nia terenów na lokalizację wież elektrowni wia-
trowych i dróg montażowych umożliwiajicych 
dojazd do nich, 
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4) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej towarzyszicych elek-
trowniom wiatrowym w granicach terenu, 

5) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej niezwiizanych z funkcji 
podstawowi określoni w punkcie 1, pod wa-
runkiem, że lokalizacja nie będzie wymagała 
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych oraz nie będzie uniemożliwiała 
realizacji funkcji podstawowej, określonej w 
punkcie 1, 

6) zachowanie istniejicych dróg transportu rolni-
czego, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem  DW z możliwościi ich wykorzystania ja-
ko dróg dojazdowych do wież elektrowni wia-
trowych, 

7) możliwośo realizacji dróg montażowych o sze-
rokości co najmniej 3 metrów, służicych do 
dojazdu do wież elektrowni wiatrowych, 

8) zakaz lokalizowania innych obiektów budowla-
nych, w tym zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi, 

9) nieprzekraczalni linię zabudowy w odległości 
15 metrów od linii rozgraniczajicej z drogi 
oznaczoni na rysunku planu symbolem 1 DL, 

10) nieprzekraczalni linię zabudowy stanowiici 
jednocześnie linię rozgraniczajici na styku  
z terenami: 6R, 10R, 11RU, 12RU, 14R, 
15R(E/R), określoni na rysunku planu, 

11) zasady zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 
a) maksymalna wysokośo wież elektrowni 

wiatrowych – 150 metrów nad poziomem 
terenu, 

b) maksymalna wysokośo liczona od poziomu 
terenu do najwyżej położonego punktu śmi-
gła wirnika – 200 metrów, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla jed-
nej wieży elektrowni wiatrowej – 625 m2, 

d) powierzchnia nadziemna wieży elektrowni 
wiatrowej matowa, w pastelowych kolo-
rach, niestanowiicych kontrastu z otocze-
niem, 

e) elektrownie wymagaji oznakowania jako 
przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

2. Dla stanowiska archeologicznego, opisanego na 
rysunku planu symbolem 40, obowiizuji ustalenia 
§ 6 ust. 1 i 2. 

3. W strefie ochronnej istniejicego gazociigu wyso-
kiego ciśnienia, opisanego na rysunku planu gw DN 
300 PN 6,3 MPa i gazociigu podwyższonego śred-
niego ciśnienia, opisanego na rysunku planu gp DN 
300 PN 1,6MPa, określonym na rysunku planu, 
obowiizuji ustalenia § 5 ust. 6. 

4. Istniejice sieci i urzidzenia infrastruktury technicz-
nej – do zachowania. 

5. Dopuszcza się możliwośo modernizacji, przebudowy 
i odbudowy istniejicych sieci. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 8ZL, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren zadrzewiony, 

2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych,  
z wyjitkiem sieci infrastruktury technicznej.  

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 9ZL, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren leśny, 
2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych,  

z wyjitkiem sieci infrastruktury technicznej. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 10R, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy, 
2) możliwośo lokalizowania: 

a) sieci i obiektów infrastruktury technicznej,  
z wyłiczeniem masztów telefonii komórko-
wej, pod warunkiem, że ich lokalizacja nie 
będzie wymagała uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych, 

b) budowli rolniczych i urzidzeń budowlanych  
z nimi zwiizanych, 

c) dróg wewnętrznych, 
d) jednego budynku stacji transformatorowej, 

który może byo zlokalizowany na wydzielonej 
działce budowlanej o powierzchni nie więk-
szej niż 0,5 ha, posiadaji ej dostęp do drogi 
publicznej, 

3) nieprzekraczalni linię zabudowy w odległości  
20 metrów od linii rozgraniczajicej z drogi 
1 DL oraz z drogi 2 DW, określoni na rysunku 
planu, 

4) zakaz lokalizowania innych, poza wymienionymi 
w pkt 2, obiektów budowlanych, w tym obiek-
tów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

2. Istniejice sieci i urzidzenia infrastruktury technicz-
nej – do zachowania. 

3. Dopuszcza się możliwośo modernizacji, przebudo-
wy i odbudowy istniejicych sieci. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 11RU, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny produkcji  

i obsługi rolnictwa, 
2) zakaz lokalizowania zabudowy o funkcji miesz-

kaniowej, 
3) możliwośo zlokalizowania jednego budynku sta-

cji transformatorowej, który może byo zlokali-
zowany na wydzielonej działce budowlanej  
o powierzchni nie większej niż 0,5 ha, posiada-
jicej dostęp do drogi publicznej, 

4) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej niezwiizanych z funkcji 
podstawowi określoni w punkcie 1, z wyłicze-
niem masztów telefonii komórkowej, pod wa-
runkiem, że lokalizacja nie będzie wymagała uzy-
skania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych, 

5) możliwośo podziału terenu na działki budowlane 
o minimalnej powierzchni wynoszicej 0,5 ha, 

6) obsługę komunikacyjni terenu z dróg we-
wnętrznych, opisanych na rysunku planu symbo-
lem 2 DW i 3 DW, 
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7) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 
metrów od linii rozgraniczajicych terenu , okre-
ślone na rysunku planu, 

8) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
a) maksymalna wysokośo zabudowy 15 me-

trów, 
b) dopuszcza się przekroczenie maksymalnej 

wysokości zabudowy dla pojedynczych 
obiektów budowlanych, takich jak kominy, 
maszty, silosy, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
– 20o powierzchni działki budowlanej, 

d) dachy dwuspadowe o spadkach połaci da-
chowych od 30 – do 500, kryte dachówki 
ceramiczni lub materiałem imitujicym da-
chówkę, typu: dachówka bitumiczna, blacha 
dachówkowa, 

e) dopuszcza się inni formę dachów dla budyn-
ków, dla których wymogi technologiczne 
uniemożliwiaji zastosowanie dachu dwuspa-
dowego. 

2. W obrębie stanowiska archeologicznego, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 37, obowiizuji 
ustalenia § 6 ust. 1 i 2. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 12RU, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny produkcji i 

obsługi rolnictwa, 
2) zakaz lokalizowania zabudowy o funkcji miesz-

kaniowej, 
3) możliwośo zlokalizowania jednego budynku sta-

cji transformatorowej, który może byo zlokali-
zowany na wydzielonej działce budowlanej o 
powierzchni nie większej niż 0,5 ha, posiadaji-
cej dostęp do drogi publicznej, 

4) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej niezwiizanych z funkcji 
podstawowi określoni w punkcie 1, z wyłicze-
niem masztów telefonii komórkowej, pod wa-
runkiem, że lokalizacja nie będzie wymagała uzy-
skania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych, 

5) możliwośo podziału terenu na działki budowlane 
o minimalnej powierzchni wynoszicej 0,5 ha, 

6) obsługę komunikacyjni terenu z drogi we-
wnętrznej, opisanej na rysunku planu symbolem 
3 DW, 

7) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
a) maksymalna wysokośo zabudowy 15 me-

trów, 
b) dopuszcza się przekroczenie maksymalnej 

wysokości zabudowy dla obiektów budowla-
nych, takich jak kominy, maszty, silosy, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
– 20o powierzchni działki budowlanej, 

d) dachy dwuspadowe o spadkach połaci da-
chowych od 30 – do 500, kryte dachówki 
ceramiczni lub materiałem imitujicym da-
chówkę, typu: dachówka bitumiczna, blacha 
dachówkowa, 

e) dopuszcza się inni formę dachów dla budyn-
ków, dla których wymogi technologiczne 
uniemożliwiaji zastosowanie dachu dwuspa-
dowego. 

2. W obrębie stanowiska archeologicznego, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 37, obowiizuji 
ustalenia § 6 ust. 1 i 2. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 13RM, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

zagrodowej, 
2) zakaz lokalizowania zabudowy przeznaczonej na 

stały pobyt ludzi, w tym zabudowy mieszkanio-
wej, 

3) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej niezwiizanych z funkcji 
podstawowi określoni w punkcie 1, z wyłicze-
niem masztów telefonii komórkowej, pod wa-
runkiem, że lokalizacja nie będzie wymagała uzy-
skania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych, 

4) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
a) maksymalna wysokośo zabudowy: 15 me-

trów, 
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna – 30o, 
c) dachy dwuspadowe o spadkach połaci da-

chowych od 30 – do 500, kryte dachówki 
ceramiczni lub materiałem imitujicym da-
chówkę, typu: dachówka bitumiczna, blacha 
dachówkowa. 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 14R, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze, 
2) zakaz zabudowy, z wyjitkiem jednego budynku 

stacji transformatorowej, który może byo zloka-
lizowany na wydzielonej działce budowlanej  
o powierzchni nie większej niż 0,5 ha, posiada-
jicej dostęp do drogi publicznej, 

3) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej, z wyłiczeniem masztów 
telefonii komórkowej, pod warunkiem, że ich lo-
kalizacja nie będzie wymagała uzyskania zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, 

3) zakaz lokalizowania innych, poza wymienionymi 
w pkt 3, obiektów budowlanych, 

4) zachowanie istniejicych w granicach terenu 
dróg transportu rolniczego, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem  DW z możliwościi ich 
wykorzystania jako dróg dojazdowych do wież 
elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na tere-
nie oznaczonym symbolem 7E/R. 

2. W strefie ochronnej istniejicego gazociigu wyso-
kiego ciśnienia, opisanego na rysunku planu gw DN 
300 PN 6,3 MPa i gazociigu podwyższonego śred-
niego ciśnienia, opisanego na rysunku planu gp DN 
300 PN 1,6MPa, określonym na rysunku planu, 
obowiizuji ustalenia § 5 ust. 6. 
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3. W pasie technologicznym istniejicej linii elektro-
energetycznej, opisanej na rysunku planu symbolem 
e 20 kV obowiizuji ustalenia § 5 ust. 8. 

4. Istniejice sieci i urzidzenia infrastruktury technicz-
nej – do zachowania. 

5. Dopuszcza się możliwośo modernizacji, przebudo-
wy i odbudowy istniejicych sieci. 

6. W obrębie stanowiska archeologicznego, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 38, obowiizuji 
ustalenia § 6 ust. 1 i 2. 

§ 21 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 15R (E/R), ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze, po-

tencjalne tereny lokalizacji elektrowni wiatro-
wych, 

2) dopuszcza się lokalizację do czterech wież elek-
trowni wiatrowych o mocy od 1,5 do 3,0 MW, 
o łicznej mocy nieprzekraczajicej 12,0 MW 
wraz z infrastrukturi towarzyszici, warunkowo, 
po łicznym spełnieniu następujicych warunków: 
na terenie położonym w Gminie Złotoryja, w od-
ległości 500 metrów od linii rozgraniczajicej te-
ren 15R(E/R) 
a) nie zostanie zlokalizowana zabudowa prze-

znaczona na stały pobyt ludzi,  
b) nie zostanie wydane prawomocne pozwolenie 

na budowę budynków przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi,  

c) w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zostanie ustalony zakaz loka-
lizowania zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi, 

3) zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, niesta-
nowiicych zwartego kompleksu użytków rol-
nych pochodzenia mineralnego, na cele nierolni-
cze pod wieże elektrowni wiatrowych oraz drogi 
montażowe pod warunkiem, że ich lokalizacja 
nie będzie wymagała uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych, o której mowa 
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póź-
niejszymi zmianami); pozostała częśo terenu po-
zostaje w użytkowaniu rolniczym, 

4) możliwośo podziału na działki w celu wydzielenia 
terenów na lokalizację wież elektrowni wiatro-
wych i dróg montażowych umożliwiajicych do-
jazd do nich, 

5) możliwośo realizacji dróg montażowych o szero-
kości co najmniej 3 metrów, służicych do do-
jazdu do wież elektrowni wiatrowych, 

6) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej niezwiizanych z funkcji 
podstawowi określoni w punkcie 1, pod wa-
runkiem, że lokalizacja nie będzie wymagała uzy-
skania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych oraz nie będzie uniemożliwiała realizacji 
funkcji podstawowej, określonej w punkcie 1, 

7) zakaz lokalizowania innych obiektów budowla-
nych, w tym zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi, 

8) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

a) maksymalna wysokośo wież elektrowni wia-
trowych – 150 metrów nad poziomem tere-
nu, 

b) maksymalna wysokośo liczona od poziomu 
terenu do najwyżej położonego punktu śmigła 
wirnika – 200 metrów, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla jed-
nej wieży elektrowni wiatrowej – 625 m2, 

d) powierzchnia nadziemna wieży elektrowni 
wiatrowej matowa, w pastelowych kolorach, 
niestanowiicych kontrastu z otoczeniem, 

e) elektrownie wymagaji oznakowania jako 
przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

2. W obrębie stanowiska archeologicznego, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 41, obowiizuji 
ustalenia § 6 ust. 1 i 2. 

§ 22 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 16R, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze, 
2) zakaz zabudowy, z wyjitkiem jednego budynku 

stacji transformatorowej, który może byo zloka-
lizowany na wydzielonej działce budowlanej o 
powierzchni nie większej niż 0,5 ha, posiadaji-
cej dostęp do drogi publicznej, 

3) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej, z wyłiczeniem masztów 
telefonii komórkowej, pod warunkiem, że ich lo-
kalizacja nie będzie wymagała uzyskania zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, 

4) zakaz lokalizowania innych, poza wymienionymi 
w pkt 2, obiektów budowlanych, 

5) zachowanie istniejicych w granicach terenu 
dróg transportu rolniczego, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem  DW z możliwościi ich 
wykorzystania jako dróg dojazdowych do wież 
elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na tere-
nie oznaczonym symbolem 18E/R. 

2. W obrębie stanowisk archeologicznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 88, 89, obowii-
zuji ustalenia § 6 ust. 1 i 2. 

3. W pasie technologicznym istniejicej napowietrznej 
linii 400 kV obowiizuji ustalenia § 5 ust. 7. 

4. Istniejica linia elektroenergetyczna 400 kV – do 
zachowania. 

5. Dopuszcza się możliwośo modernizacji, przebudo-
wy i odbudowy istniejicej linii. 

§ 23 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 17ZL, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren zadrzewiony, 
2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych,  

z wyjitkiem sieci infrastruktury technicznej. 

§ 24 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 18E/R, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy 

przeznaczony na lokalizację do ośmiu wież 
elektrowni wiatrowych o mocy od 1,5 MW do 
3,0 MW o łicznej mocy nieprzekraczajicej 
24,0 MW z infrastrukturi towarzyszici, 
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2) zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, niesta-
nowiicych zwartego kompleksu użytków rol-
nych pochodzenia mineralnego, na cele nierol-
nicze pod wieże elektrowni wiatrowych oraz 
drogi montażowe pod warunkiem, że ich lokali-
zacja nie będzie wymagała uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, o któ-
rej mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lute-
go 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121,  
poz. 1266 z późniejszymi zmianami); pozostała 
częśo terenu pozostaje w użytkowaniu rolni-
czym, 

3) możliwośo podziału na działki w celu wydziele-
nia terenów na lokalizację wież elektrowni wia-
trowych i dróg montażowych umożliwiajicych 
dojazd do nich, 

4) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej towarzyszicych elek-
trowniom wiatrowym, 

5) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej niezwiizanych z funkcji 
podstawowi określoni w punkcie 1, pod wa-
runkiem, że lokalizacja nie będzie wymagała 
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych oraz nie będzie uniemożliwiała 
realizacji funkcji podstawowej określonej w 
punkcie 1, 

6) zakaz lokalizowania innych obiektów budowla-
nych, w tym zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi, 

7) zachowanie istniejicych dróg transportu rolni-
czego, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem  DW z możliwościi ich wykorzystania ja-
ko dróg dojazdowych do wież elektrowni wia-
trowych, 

8) możliwośo realizacji dróg montażowych o sze-
rokości co najmniej 3 metrów, służicych do 
dojazdu do wież elektrowni wiatrowych, 

9) nieprzekraczalni linię zabudowy w odległości 
20 metrów od linii rozgraniczajicej z drogi 
oznaczoni na rysunku planu symbolem 4 DG, 

10) nieprzekraczalni linię zabudowy stanowiici 
jednocześnie linię rozgraniczajici na styku  
z terenem 16R i 20 R(E/R), określoni na ry-
sunku planu, 

11) zasady zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 
a) maksymalna wysokośo wież elektrowni 

wiatrowych – 150 metrów nad poziomem 
terenu, 

b) maksymalna wysokośo liczona od poziomu 
terenu do najwyżej położonego punktu śmi-
gła wirnika – 200 metrów, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 
jednej wieży elektrowni wiatrowej – 625 m2, 

d) powierzchnia nadziemna wieży elektrowni 
wiatrowej matowa, w pastelowych kolo-
rach, niestanowiicych kontrastu z otocze-
niem, 

e) elektrownie wymagaji oznakowania jako 
przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

2. Dla stanowisk archeologicznych, opisanych na ry-
sunku planu symbolem 98 i 99, obowiizuji ustale-
nia § 6 ust. 1 i 2. 

§ 25 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 19O, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren wysypiska 

odpadów komunalnych, 
2) rekultywację wysypiska po zakończeniu jego 

eksploatacji i przeznaczenie na teren zadrzewio-
ny. 

§ 26 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 20R(E/R), ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze, 

potencjalne tereny lokalizacji elektrowni wia-
trowych, 

2) dopuszcza się lokalizację do czterech wież 
elektrowni wiatrowych o mocy od 1,5 do  
3,0 MW, o łicznej mocy nieprzekraczajicej 
12,0 MW wraz z infrastrukturi towarzyszici, 
warunkowo, po łicznym spełnieniu następuji-
cych warunków: na terenie położonym w Gmi-
nie Złotoryja, w odległości 500 metrów od linii 
rozgraniczajicej teren 20R(E/R) 
a) nie zostanie zlokalizowana zabudowa prze-

znaczona na stały pobyt ludzi,  
b) nie zostanie wydane prawomocne pozwole-

nie na budowę budynków przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi,  

c) w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zostanie ustalony zakaz lo-
kalizowania zabudowy przeznaczonej na 
stały pobyt ludzi, 

3) zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, niesta-
nowiicych zwartego kompleksu użytków rol-
nych pochodzenia mineralnego, na cele nierol-
nicze pod wieże elektrowni wiatrowych oraz 
drogi montażowe pod warunkiem, że ich lokali-
zacja nie będzie wymagała uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, o któ-
rej mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lute-
go 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266 z późniejszymi zmianami); pozostała 
częśo terenu pozostaje w użytkowaniu rolni-
czym, 

4) możliwośo podziału na działki w celu wydziele-
nia terenów na lokalizację wież elektrowni wia-
trowych i dróg montażowych umożliwiajicych 
dojazd do nich, 

5) możliwośo realizacji dróg montażowych o sze-
rokości co najmniej 3 metrów, służicych do 
dojazdu do wież elektrowni wiatrowych, 

6) możliwośo lokalizowania sieci i obiektów infra-
struktury technicznej niezwiizanych z funkcji 
podstawowi określoni w punkcie 1, pod wa-
runkiem, że lokalizacja nie będzie wymagała 
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych oraz nie będzie uniemożliwiała 
realizacji funkcji podstawowej, określonej w 
punkcie 1, 

7) zakaz lokalizowania innych obiektów budowla-
nych, w tym zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi, 
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8) nieprzekraczalni linię zabudowy w odległości 
20 metrów od linii rozgraniczajicej z drogi 
oznaczoni na rysunku planu symbolem 4 DG, 

9)  zachowanie istniejicych w granicach terenu 
dróg transportu rolniczego, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem  DW z możliwościi ich 
wykorzystania jako dróg dojazdowych do wież 
elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w gra-
nicach terenu oraz na terenie oznaczonym 
symbolem 18E/R , 

10) zasady zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 

a) maksymalna wysokośo wież elektrowni wia-
trowych – 150 metrów nad poziomem tere-
nu, 

b) maksymalna wysokośo liczona od poziomu 
terenu do najwyżej położonego punktu śmigła 
wirnika – 200 metrów, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla jed-
nej wieży elektrowni wiatrowej – 625 m2, 

d) powierzchnia nadziemna wieży elektrowni 
wiatrowej matowa, w pastelowych kolorach, 
niestanowiicych kontrastu z otoczeniem, 

e) elektrownie wymagaji oznakowania jako 
przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

2. W pasie technologicznym projektowanej dwutoro-
wej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 
obowiizuji ustalenia § 5 ust. 9. 

§ 27 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 21KK, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji 

kolejowej,  
2) możliwośo przeznaczenia terenu na komunikację 

samochodowi – drogę wewnętrzni lub pu-
bliczni, w tym na poszerzenie drogi oznaczonej 
symbolem 4 DG, 

3) możliwośo lokalizacji sieci i obiektów infrastruk-
tury technicznej. 

2. W pasie technologicznym projektowanej dwutoro-
wej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 
obowiizuji ustalenia § 5 ust. 9. 

§ 28 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 22P, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny składów i 

magazynów, 
2) obowiizuje zakaz zabudowy, zagospodarowanie 

terenu w formie utwardzonych placów, 
3) możliwośo lokalizacji sieci i obiektów infrastruk-

tury technicznej, 
4) możliwośo przeznaczenia terenu na parkingi dla 

samochodów, drogę wewnętrzni lub publiczni, 
w tym na poszerzenie drogi oznaczonej symbo-
lem 4 DG, 

5) możliwośo zlokalizowania jednego wjazdu z dro-
gi 4 DG w uzgodnieniu z zarzidci drogi. 

§ 29 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KDL, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna kla-
sy technicznej L – lokalna, 

2)  możliwośo lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej. 

2. W strefie ochronnej istniejicego gazociigu wyso-
kiego ciśnienia, opisanego na rysunku planu gw DN 
300 PN 6,3 MPa i gazociigu podwyższonego śred-
niego ciśnienia, opisanego na rysunku planu gp DN 
300 PN 1,6MPa, określonym na rysunku planu, 
obowiizuji ustalenia § 5 ust. 6. 

3. W pasie technologicznym projektowanej dwutoro-
wej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 
obowiizuji ustalenia § 5 ust. 9. 

§ 30 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2KDW, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna, 
2) możliwośo lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej.  

§ 31 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 3KDW, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna, 
2) możliwośo lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej.  
3) zachowanie istniejicego starodrzewia z wyjit-

kiem przypadku, kiedy usunięcie drzew wynika  
z konieczności przebudowy drogi lub stan drze-
wa zagraża bezpieczeństwu. 

§ 32 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4KDG, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna kla-

sy technicznej G – droga główna, 
2) linie rozgraniczajice drogi zgodnie z obecnymi 

granicami władania, w przypadku udokumento-
wanej modernizacji lub przebudowy, wymagane 
poszerzenie linii rozgraniczajicych do 25 me-
trów, 

3) obsługa obszarów przyległych wyłicznie poprzez 
istniejice skrzyżowania, wjazdy i zjazdy, 

4) dopuszczalna lokalizacja nowego skrzyżowania, 
wyłicznie po uzgodnieniu z zarzidci drogi, 

5) zakaz wjazdów bezpośrednich z posesji na drogę, 
6) możliwośo lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej w liniach rozgraniczajicych drogi, za 
zgodi zarzidcy drogi. 

2. W pasie technologicznym projektowanej dwutoro-
wej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 
obowiizuji ustalenia § 5 ust. 9. 

R o z d z i a ł   4 

S awwi procel owe, la pods awie w órycu us awa się 
opła ę, o w órej mowa w ar . 36 us . 4 us awy  

o pwalowaliu i zaiospodarowaliu przes rzellym 

§ 33 

1. Ustala się jednorazowi opłatę od wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości: 
1) 30o – dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem E/R i RU, 
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2) 0,5o – dla pozostałych terenów. 

R o z d z i a ł   5 

Przepisy wońcowe 

§ 34 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Za-
grodno. 

 
 
 
 

§ 35 

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

PRZEWODNICZZCW 
RADW GMINW 

 
STANISŁAW OLECHOWSKI 
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Załączliw lr 1 do ucuwały Rady 
Gmily Zairodlo lr XV/80/08 z 
dlia 31 marca 2008 r. (poz. 1589) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9439  – Poz. 1589 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9440  – Poz. 1589 i 1590 

Załączliw lr 2 do ucuwały Rady  
Gmily Zairodlo lr XV/80/08  
z dlia 31 marca 2008 r. (poz. 1589) 

 
 

Sposób reawizacji zapisalycu w pwalie ilwes ycji z zawresu ilfras ruw ury  eculiczlej, 
w óre laweeą do zadań właslycu imily oraz zasady icu filalsowalia 

 
 
Ustalenia planu nie powoduji konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należi do zadań własnych gminy. 

 
 
 
 
 

Załączliw lr 2 do ucuwały Rady  
Gmily Zairodlo lr XV/80/08  
z dlia 31 marca 2008 r. (poz. 1589) 

 
 

Rozs rzyilięcie do . sposobu rozpa rzelia uwai 
ziłoszolycu do projew u pwalu 

 
 

1. Stwierdza się zgodnośo projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Łukaszów i Zagrodno  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zagrodno, przyjętego uchwałi nr XI/56/99 Rady Gminy w Zagrodnie z dnia 29 grudnia  
1999 r. zmienionego uchwałi nr XI/55/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października  
2007 r. i uchwałi nr XIII/72/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r. 

2. Po wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu prze-
znaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Łukaszów i Zagrodno do pu-
blicznego wglidu od 28 stycznia 2008 r. do 19 lutego 2008 r. w wyznaczonym terminie do 
dnia 4 marca 2008 r. nie wniesiono żadnej uwagi do projektu planu. 

 
 
 
 
 
 

1590 

POROZUMIENIE NR 2/2008  

zawarte w dniu 2 stycznia 2008 r. 

pomiędzy Powiatem Jaworskim reprezentowanym przez: 
1. Stanisława Laskowskiego – Starostę Jaworskiego 
2. Michała Lenkiewicza – Wicestarostę Jaworskiego 
przy kontrasygnacie 
Pana Dariusza Subocza – Skarbnika powiatu 
zwanym dalej fPowierzajicym” 
a 
Gmini Jawor reprezentowanym przez: 
1. Artura Urbańskiego – Burmistrza Jawora 
2. Marię Piwko – Wiceburmistrza Jawora 
przy kontrasygnacie 
Anny  ołodziej – Skarbnika Gminy  
zwanym dalej fPrzyjmujicym” 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorzidzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) 
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§ 1 

Powierzajicy przekazuje do częściowego wykonania, 
za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Jaworze, następujice zadania Powiatowej Biblioteki 
Publicznej: 
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie mate-

riałów bibliotecznych służicych obsłudze potrzeb   
informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenio-
wych, zwłaszcza dotyczicych wiedzy o własnym 
regionie oraz dokumentujicych jego dorobek kultu-
ralny, naukowy i gospodarczy, 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno- 
-biograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń 
międzybibliotecznych, 

3) udzielenie bibliotekom pomocy instrukcyjno-
metodycznej i szkoleniowej, 

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie    
realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki pu-
bliczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy 
o bibliotekach. 

§ 2 

1. Na realizację powyższego zadania powierzajicy  
zaplanował w budżecie powiatu jaworskiego na rok 
2008 dotację celowi w wysokości 40 000,00 zł 
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) obejmujic 
wszystkie koszty zwiizane z ww. zadań. 

2. Zadania powierzone określone zostały zgodnie  
z uchwałi Rady Powiatu w Jaworze w sprawie bu-
dżetu powiatu jaworskiego na rok 2008. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zo-
stani przekazane przelewem w trzech ratach na 
konto: Urzędu Miejskiego w Jaworze: Bank DnB   
NORD Polska o/Jawor nr 55 1370 1284 0000 
1801 4284 4306 w następujicych kwotach i ter-
minach 
– 10 000,00 zł  przelew raty w terminie do  

30 kwietnia,  
– 20 000 00 zł przelew raty do 31 lipca,  
– 10 000,00 zł przelew raty do 30 września. 

§ 3 

Realizacja zadania powierzonego przez Bibliotekę na-
stępowao powinna w trybie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655). 

§ 4 

1. Przyjmujicy składa pisemne sprawozdanie z wyko-
rzystania dotacji celowej z budżetu powiatu, przy-
znanej na realizację powierzonych zadań określo-
nych w § 1 niniejszego porozumienia, w terminie 
do dnia 25 lipca za pierwsza połowę roku 2008 
oraz do dnia 15 stycznia 2009 r. z całości wyko-
rzystania dotacji celowej. 

2. Powierzajicy zastrzega sobie prawo do kontroli 
wykorzystania przyznanych na mocy niniejszego 
porozumienia środków finansowych. 

3. W przypadku częściowego lub całkowitego niewy-
konania zadania Przejmujicy zobowiizuje się zwró-
cio otrzymane środki finansowe w terminie 14 dni 
od daty złożenia sprawozdania. 

§ 5 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moż-
liwośo zmiany zakresu rzeczowego i finansowego 
w czasie trwania porozumienia za zgodi stron. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogi byo do-
konywane tylko w aneksie do porozumienia w for-
mie pisemnej. 

§ 6 

Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia  
31 grudnia 2008 r. 

§ 7 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośliskiego. 

§ 8 

Niniejsze porozumienie sporzidzono w 5 jednobrzmii-
cych egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron, oraz  
1 egzemplarz dla Dolnośliskiego Urzędu Wojewódz-
kiego celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośliskiego. 
 
 

 
Powierzajicy 

 
 
 

STAROSTA 
 

STANISŁAW LASKOWSKI 
 
 

WICESTAROSTA 
 

MICHAŁ LENKIEWICZ 
 
 

S ARBNI  POWIATU 
 

DARIUSZ SUBOCZ 

 Przyjmujicy 
 
 
 

BURMISTRZ 
 

ARTUR URBAŃSKI 
 
 

S ARBNI  GMINW 
 

ANNA KOŁODZIEJ 
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1591 

OOWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 7 maja 2008 r. 

o spros owaliu błędlej lumeracji pozycji w Dzielliwacu Urzędowycu 
Wojewódz wa Dowlośwąswieio: Nr 123 z dlia 5 maja 2008 r., Nr 124 z dlia
6 maja 2008 r., Nr 125 z dlia 7 maja 2008 r. i Nr 126 z dlia 7 maja 2008 r. 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami) należy doko-
nao sprostowania następujicego błędów: 
1. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośliskiego Nr 123 z dnia 

5 maja 2008 r. numery pozycji zamiast od 1449 do 1464, powinny byo 
od 1451 do 1466, 

2. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośliskiego Nr 124 z dnia 
6 maja 2008 r. numery pozycji zamiast od 1465 do 1486, powinny byo 
od 1467 do 1488, 

3. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośliskiego Nr 125 z dnia 
7 maja 2008 r. numery pozycji zamiast od 1487 do 1489, powinny byo 
od 1489 do 1491, 

4. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośliskiego Nr 126 z dnia 
7 maja 2008 r. numery pozycji zamiast od 1490 do 1492, powinny byo 
od 1492 do 1494. 

 
WOJEWODA DOLNOŚLZS I 

 
RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1592 

OOWIESZCZENIE KOMISARZA WYOORCZEGO W WAŁORZYCHU 

z dnia 5 maja 2008 r. 

o wyliwacu wyborów uzupełliającycu do Rady Gmily  
w Kamieńcu Ząbwowicwim przeprowadzolycu w dliu 4 maja 2008 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)  omisarz Wyborczy 
w Wałbrzychu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełnia-
jicych do Rady Gminy w  amieńcu Zibkowickim przeprowadzonych w dniu 
4 maja 2008 r. 

 
 

I 

A. Wybory przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych. 
B. Wybierano 2 radnych spośród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandydatów. 
C. Wybrano 2 radnych. 
D. Uprawnionych do głosowania było 1017 osób. 
E. Wydano kart do głosowania 329 wyborcom. 
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 329, to jest 32,35o 

uprawnionych do głosowania. 
G. Głosów ważnych oddano 318, to jest 96,66o ogólnej liczby głosów oddanych. 
H. Głosów nieważnych oddano 11, to jest 3,34o ogólnej liczby głosów oddanych. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośliskiego Nr 134 –  9443  – Poz. 1592 

II 

Wyliwi wyborów: 
Owręi wyborczy lr 4, w którym wybierano 1 radnego. 
A. Wybory odbyły się. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 214. 
D. Głosów ważnych oddano 208. 
E. Radlą zos ała wybrala: 
z listy nr 2  WW fSAMORZZDNI DLA WSI” 
1) SZSIADE  Marzena Jadwiga 
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
Owręi wyborczy lr 7, w którym wybierano 1 radnego. 
A. Wybory odbyły się. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 115. 
D. Głosów ważnych oddano 110. 
E. Radlą zos ała wybrala: 
z listy nr 1  WW fPRAWORZZDNI” 
1) NICPOŃ Beata Barbara 
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 
 

p.o.  OMISARZA WWBORCZEGO 
W WAŁBRZWCHU 

 OMISARZ WWBORCZW 
W LEGNICW 

 
LECH MUŻYŁO 

 
___________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102;  

poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,  
poz. 766. 
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Egzemplarze bieżice i z lat ubiegłych oraz załiczniki można nabywao: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośliskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone si do powszechnego wglidu w Bibliotece Urzędowej Dolnośliskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

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

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