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ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
NR 135 

z dnia 13 maja 2008 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniajówywz do Rady Gyiny KoRaa 
w okręgawz  wyborwzywz nr 1 i nr 6 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 154e, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 16e, 
poz. 1e60, z 2005 r. Nr 1e5, poz. 145e, z 2006 r. Nr 1e, poz. 128, Nr 34, 
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 112e i Nr 218, poz. 1592 oraz 
z 200e r. Nr 48, poz. 32e i Nr 112, poz. e66) zarządza się, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 13e –  9589  – Poz. 1635 

§ 1 

1. Zarządza się wybory  uzupełniające do Rady 
Gminy Kotla  
– w okręgu wyborczym nr 1 w związku z wy-

gaśnięciem mandatu radnego Pawła Gula-
nowskiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady 
nr XVIII/ /99/08 z dnia 5 maja 2008 r. 
W okręgu wyborczym nr 1 wybiera się 1 rad-
nego. 

– w okręgu wyborczym nr 6 w związku z  wy-
gaśnięciem mandatu radnej Anny Gniewosz, 
stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XVII/ 
/96/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.  
W okręgu wyborczym nr 6 wybiera się 1 rad-
nego. 

§ 2 

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

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czyn-
ności wyborczych określonych w Ordynacji wybor-
czej do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw, określa kalendarz wyborczy stanowiący 
załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

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

WOJEWODA DOLNOŚLWSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 
 

Załówznik do zarzódzenia Wojewody 
Doanośaóskiego nr 135 z dnia  
13 yaja  008 r. (Poz. 1635) 
 

KALENDARZ  WYBORCZY 
do wyborów uzupełniajówywz do  Rady Gyiny KoRaa 

 
Termin wykonania 

czynności wyborczej 
Treść czynności 

1 2 
do 21 maja 2008 r.  • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia 

Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających  
i liczbie wybieranych radnych w okręgach wyborczych 

 do 31 maja 2008 r.      • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o 
okręgach wyborczych, ich  granicach, numerach  i liczbie radnych wybiera-
nych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji 
Wyborczej  w Kotli            

• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Legnicy o utworzeniu komitetu 
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do 2 czerwca 2008 r. • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy kandydatów do składu 
Gminnej Komisji Wyborczej w Kotli 

do 5 czerwca 2008 r. • powołanie przez  Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji  Wy-
borczej w Kotli 

do 20 czerwca 2008 r. • zgłaszanie Wójtowi Gminy Kotla kandydatów do składów obwodowych 
komisji wyborczych 

do 20 czerwca 2008 r.   
do godz. 24oo 

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kotli  list kandydatów na radnych 

do 29 czerwca 2008 r.     
 

• powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kotli obwodowych komisji 
wyborczych 

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o 
numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych 

do 5 lipca 2008 r. • rozplakatowanie obwieszczenia  Gminnej  Komisji Wyborczej w Kotli o zare-
jestrowanych listach kandydatów na radnego,  zawierającego numery list, 
skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach 
list wraz z ewentualnymi  oznaczeniami kandydatów  

do 6 lipca 2008 r. • sporządzenie  w Urzędzie Gminy spisu  wyborców   
18 lipca 2008 r. 
godz. 2400 

• zakończenie kampanii wyborczej 

do 19 lipca 2008 r. • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych  spisów 
wyborców 

 0 aipwa  008 r. 
godz. 6oo– 0oo 

głosowanie 
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UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODZKIEGO 
NR NRIIV 66V 008 

z dnia 26 marca 2008 r. 

w sprawie usRaaenia zasad korzysRania ze sRołówek zorganizowanywz w 
szkoławz prowadzonywz przez Radę PowiaRu Kłodzkiego 

 Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz 
art. 6ea ust. 2 ustawy z dnia e września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 25e2 z późn. zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego ustala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, dla 

której organem prowadzącym jest Rada Powiatu 
Kłodzkiego, 

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia pobie-
rającego naukę w szkole,  o której mowa w pkt 1, 

3) rodzicach – należy przez to rozumieć również 
opiekunów prawnych, 

4) stołówce – należy przez to rozumieć zorganizo-
wane przez szkołę miejsce zbiorowego korzysta-
nia z posiłków, w którym pracownicy stołówki 
przygotowują i wydają posiłki. 

§ 2 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej 
uprawnieni są: 
1) uczniowie, 
2) pracownicy szkoły. 

2. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor 
szkoły, uwzględniając potrzeby racjonalnego 
żywienia uczniów, warunkującego prawidłowy 
ich rozwój, dobre samopoczucie  i zdolność do 
nauki. 

§ 3 

1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzysta-
nie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej 
w wysokości 0,8o (9 zł) minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, ustalonego za zasadach i w 
trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 200, poz. 16e9 z późn. zm.), nie 
więcej jednak niż koszty przygotowania posiłku, 
w tym koszty surowca przeznaczonego na wy-
żywienie, pomniejszone o ewentualne wynagro-
dzenia pracowników stołówki szkolnej oraz 
składki naliczane od tych wynagrodzeń, wyso-
kość także koszty utrzymania stołówki. 

2. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posił-
ku w stołówce szkolnej przez pracowników 
szkoły ustala się uwzględniając koszty przygo-
towania posiłku, w tym koszty surowca prze-
znaczonego na wyżywienie oraz ewentualne 
koszty wynagrodzenia pracowników stołówki 
szkolnej oraz składki naliczane od tych wyna-
grodzeń, wynagrodzeń także koszty utrzymania 
stołówki. 

3. Opłaty ustalone stosownie do ust. 1 i 2 wnosi 
się w okresach miesięcznych, z góry do ostat-
niego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w 
którym następuje korzystanie z posiłków w sto-
łówce szkolnej, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły 
może, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły 
uprawnionego do korzystania z posiłku w sto-
łówce szkolnej, wyznaczyć inny niż określony w 
ust.3 termin wniesienia opłaty za korzystanie z 
posiłku w stołówce szkolnej, ustalonej na pod-
stawie ust. 1 i ust. 2. 

5. W przypadku nieobecności ucznia lub pracowni-
ka szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku 
w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna 
wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w sto-
łówce szkolnej, za każdy, z wyłączeniem pierw-
szego, dzień nieobecności z zastrzeżeniem ust. 
6. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w 
przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub 
pracownika szkoły uprawnionego do korzystania 
z posiłku w stołówce szkolnej. 

6. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wy-
sokości opłaty za korzystanie z posiłku w sto-
łówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności 
lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przy-
padku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną 
zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu robo-
czym poprzedzającym nieobecność lub rezygna-
cję z posiłku. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 
 
 

 
PRZEWODNICZWCY RADY 

 
DARIUSZ KŁONOWSKI 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 13e –  9591  – Poz. 163e 

1637 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR NRIIV156V 008 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

w sprawie usRaaenia siewi pubaiwznywz szkół podsRawowywz w Głogowie oraz 
graniw iwz obwodów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 1e ust. 4 ustawy z dnia e września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 25e2  ze zmianami) uchwala się, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół 
podstawowych w Głogowie: 
1. Szkoła PodsRawowa nr   w Głogowie,  

ul. al. Wolności e4, do obwodu której należą uli-
ce:   
Aleja Wolności, Browarna, Cicha, Dobra, Dział-
kowa, Dzieci Głogowskich, Elektryczna, Genera-
ła Rozwadowskiego, Głowackiego, Grodzisko, 
Grunwaldzka (nr nieparzyste od 1 do 15 i nr 6), 
Jedności Robotniczej, Kamienna Droga, Kroch-
malna, Księdza Prałata Luigi NoNarese, Kwiato-
wa, Lipowa (nr 10), Łąkowa, Łużycka, Magazy-
nowa, 1 Maja, Mała, Matejki, Mickiewicza, Nad-
brzeżna, Obozowa, Plac Kolegiacki, plac  
1000-lecia, Plac Jana z Głogowa, Poczdamska, 
Południowa, Północna, Przemysłowa, Sikorskie-
go, Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Spichrzo-
wa, Spokojna, Spółdzielcza, Strzelecka, Sybira-
ków, Topolowa, Towarowa, Wierzbowa, Win-
centego Pola, Wojska Polskiego (nr nieparzyste 
od 1 do 9), Zamkowa, Biechów, Wróblin Gło-
gowski. 

2. Szkoła PodsRawowa nr 3 w Głogowie, pl. Miesz-
ka I 22, do obwodu której należą ulice: 

 Bolesława Śmiałego, Bolesława Wysokiego, Bu-
dziszyńska, Dobrawy, Dziadoszan, Galla Anoni-
ma, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka 
Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Henryka V 
Żelaznego, Herbowa, Jagiellońska, Kazimierza 
Sprawiedliwego, Kaspra Eliana, Kasztelańska, 
Konrada I, Królowej Jadwigi, Książąt Oleśnic-
kich, Książąt Żagańskich, Księcia Jana II, Księż-
nej Mechtyldy, Leszka Białego, Małgorzaty Cy-
lejskiej, Nankera, Piasta Kołodzieja, Plac Błogo-
sławionej Siostry Faustyny, Plac Mieszka I, Pro-
busa, Przemysława Głogowskiego, Salomei, 
Świętosławy, Świętej Jadwigi Śląskiej, Wawel-
ska, Zielona, Ziemowita. 

3. Szkoła PodsRawowa nr 6 w Głogowie, ul. Ko-
ściuszki 18, do obwodu której należą ulice: 

 Asnyka, Boczna, Budowlanych (nr nieparzyste 
od e, 9, 11, 13, 15, 1e,  19, 20 – A, B, C oraz 
22), Cybisa, Chopina, Długosza, Gomółki, Ka-
dłubka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kossa-
ka, Kościuszki, Legnicka, Lompy, 10 Maja, Mor-
cinka, Nowa, Obrońców Pokoju (nr parzyste od 
nr 24 do końca, 13 A, B, C, 15 A, B, C, D, 23–
–29), Orzeszkowej, Połaniecka, Reja, Samotna, 

Szymanowskiego, Wąska, Wybickiego, Żerom-
skiego. 

4. Szkoła PodsRawowa nr 7 w Głogowie, ul. Da-
szyńskiego 11, do obwodu której należą ulice: 

 Armii Krajowej, Balwierska, Bernardyńska, Wały 
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, 
Brama Brzostowska, Budowlanych (nr 4, 6, 18 
– A, B, C, D, E, F, G), Daszyńskiego, Długa, 
Garncarska, Gołębia, Grodzka, Grunwaldzka (nr 
nieparzyste od 1e do 25), Kołłątaja, Kotlarska, 
Kutrzeby, Kuźnicza, Miarki, Młyńska, Moniuszki, 
Nadodrzańska, Norwida, Obrońców Pokoju (nr 
1–11B, 16-20H), Parafialna, Piaskowa, Pia-
stowska, Piekarska, Plac Jana Pawła II, Plac 
Konstytucji 3 Maja, Plac Solny, Polska, Po-
wstańców, Rynek, Rzeźnicza, Sienkiewicza, 
Skargi, Skwer Zygmunta Starego, Słodowa, 
Słowiańska, Smolna, Staromiejska, Starowało-
wa, Staszica, Stawna, Szewska, Szkolna, Śnia-
deckich, Świętojańska, Świętego Mikołaja, Woj-
ska Polskiego (nr nieparzyste  od 11 do 25), Zło-
ta. 

5. Szkoła PodsRawowa nr 10 w Głogowie, ul. An-
dromedy 62, do obwodu której należą ulice: 

 Andromedy, Dębowa, Galileusza, Jesienna, 
Kasztanowa, Keplera, Kosmonautów Polskich – 
od nr 40 ( numery parzyste i nieparzyste), Lipo-
wa (bez nr 10), Malinowa, Ogrodowa, Okrężna, 
Oriona, Perseusza, Plutona, Wojska Polskiego 
(nr 35, nr parzyste od nr 36 do końca), Plac 
Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. 

6. Szkoła PodsRawowa nr 1  w Głogowie, ul. Go-
mółki 43, do obwodu której należą ulice: 

 Brzeska, Grodzieńska, Gwiaździsta, Herkulesa, 
Kolorowa, Kosmonautów Polskich – do nr 40 
(numery parzyste i nieparzyste ), Krzemieniecka, 
Lwowska, Łucka, Merkurego, Neptuna, Nowo-
grodzka, Obwodowa, Orbitalna, Paulinów, Pol-
na, Samborska, Saturna, Stanisławowska, Tar-
nopolska, Wileńska. 

e. Szkoła PodsRawowa nr 13 w Głogowie, ul. Aka-
cjowa 10, do obwodu której należą ulice: 

 Akacjowa, Cukrownicza, Dolna, Klonowa, Kole-
jowa, Końcowa, Kościelna,  Krótka, Mleczarska, 
Na Uroczysku, Osadników, Portowa, Rudnow-
ska (nr 36 i od 54 do końca), Stara, Żarkowska 
(nr 2). 

8. Szkoła PodsRawowa nr 14 w Głogowie, ul. Kró-
lewska 12, do obwodu której należą ulice: 
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Brzozowa, Folwarczna, Gimnastyczna, Kazimie-
rza Wielkiego, Kowalska, Krawiecka, Królewska, 
Letnia, Listopadowa, Lotników, Łukowa, Mar-
cowa, Mechaniczna, Morelowa, Narciarska, Na-
rutowicza, Niedziałkowskiego, Olimpijska, Orze-
chowa, Paderewskiego, Pogodna, Prusa, Róża-
na, Rudnowska (bez nr 36 i 54 do końca), Ry-
cerska, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spadochronia-
rzy, Spadzista, Sportowa, Strumykowa, Stycz-
niowa, Ślusarska, Tenisowa, Ułanów Polskich, 
Wiosenna, Wioślarska, Wiśniowa, Wita Stwo-
sza, Witosa, Władysława Łokietka, Złota Pod-
kowa, Żarkowska (nr nieparzyste, parzyste od  
nr 6 do końca), Żeglarska, Żwirki i Wigury. 

Plan ma zastosowanie począwszy od roku szkolne-
go 2008/2009. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Głogowa.  

§ 3 

Traci moc uchwała nr VI/e3/99 Rady Miejskiej w 
Głogowie z dnia 15 marca 1999 r.  w sprawie usta-
lenia sieci publicznych szkół podstawowych w Gło-
gowie oraz granic ich obwodów.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 r.  
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RADOSŁAW POBOL 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR NRIIV157V 008 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

zyieniajówa uwzwałę nr NRIIV145V 004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 
 3 yarwa  004 r. w sprawie szwzegółowywz zasad udzieaania i rozyiaru 
zniżek nauwzywieaoy, kRóryy powierzono sRanowiska kierowniwze w szko-
ławz podsRawowywz, giynazjawz oraz przedszkoaawz pubaiwznywz prowadzo-
nywz przez Gyinę Miejskó Głogów, szwzegółowywz zasad zwaaniania od 
obowiózku reaaizawji Rygodniowego obowiózkowego wyyiaru godzin zajęć 
dydakRywznywz, wywzowawwzywz i opiekuńwzywz oraz usRaaenia 
Rygodniowego obowiózkowego wyyiaru godzin zajęć daa niekRórywz 
                                             nauwzywieai 

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 42 ust. e  pkt 3 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z  2006 r. Nr 9e, poz. 6e4 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVII/145/2004 Rady Miejskiej w 
Głogowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach 
oraz przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Miejską Głogów, szczegółowych zasad 
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustale-

nia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla niektórych nauczycieli po § 5 dodaje się  
§ 5 a w brzmieniu: 
§ 5a. 
„1. W przedszkolach, szkołach podstawowych  

i gimnazjach w przypadku konieczności łącze-
nia różnych wymiarów pensum w ramach jed-
nego etatu tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dla nauczycieli ustala się propor-
cjonalnie  do  łącznej liczby realizowanych 
przez nauczyciela godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i  opiekuńczych. 
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2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalone-

go na podstawie  ust. 1 są godzinami ponad-
wymiarowymi. 

3. Dla nauczycieli przedszkoli, pracujących w gru-
pach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 
sześcioletnie, jak i dzieci innych grup wieko-
wych, obowiązkowy tygodniowy  wymiar go-
dzin wynosi 22.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZWCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RADOSŁAW POBOL 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 
NR NNIV103V08 

z dnia 29 lutego 2008 r. 

w sprawie okreśaenia aiwzby punkRów sprzedaży napojów zawierajówywz po-
wyżej 4,5 % aakozoau (z wyjóRkiey piwa) do spożywia poza yiejswey sprze-
daży, jak i w yiejswu sprzedaży, zasad usyRuowania yiejsw sprzedaży i po-
dawania napojów aakozoaowywz, Rrybu wydawania i wofania zezwoaeń, wa-
runków sprzedaży napojów aakozoaowywz w niekRórywz yiejswawz 
                                              Luboyierza 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 2, 4 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (tekst  jedn. Dz. U. z 200e r. Nr e0, poz. 4e3 ze zm.) Rada Miejska 
Gminy Lubomierz uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się limit punktów sprzedaży napojów alkoho-
lowych, zawierających powyżej 4,5o alkoholu  
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta 
Lubomierz w ilości – 35 punktów. 

§ 2 

Ustala się limit punktów sprzedaży napojów alkoho-
lowych, zawierających powyżej 4,5o alkoholu  
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia  
w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta 
Lubomierz w ilości – 10 punktów. 

§ 3 

Ustala się limit punktów sprzedaży napojów alkoho-
lowych, zawierających powyżej powyżej 18o za-
wartości alkoholu przeznaczonych do spożycia  
w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta 
Lubomierz w ilości – 10 punktów. 
1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

może być prowadzone na podstawie zezwolenia 
wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta.  

2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wy-
daje się na czas określony:           
a) nie krótszy niż 2 lata w placówkach detalicz-

nych,   

b) nie krótszy niż 4 lata dla lokali i placówek ga-
stronomicznych. 

3. Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące 
rodzaje napojów alkoholowych:          
a) do 4,5o zawartości alkoholu oraz piwo,  
b) od 4,5o alkoholu do 18o  z wyjątkiem pi-

wa,      
c) powyżej 18o zawartości alkoholu. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914- 
-3/94/08 z dnia 13 maja 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 3 ust. 1, 2 i 3). 

§ 4 

Oprócz miejsc wymienionych w ustawie o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych nie wydaje się również w miejscach 
dla których gminny program profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych wprowadza cza-
sowy lub stały zakaz podawania oraz wnoszenia 
napojów alkoholowych. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
3/94/08 z dnia 13 maja 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 4). 

§ 5 

1. Zezwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia na 
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 miejscu wydaje się wtedy, gdy punkt sprzedaży 

spełnia następujące warunki: 
a) posiada ogólnodostępne oznakowania zaple-

cza sanitarno-higienicznego, 
b) nie jest to obiekt tymczasowy, niezwiązany 

na trwałe z gruntem, 
c) na widocznym miejscu umieszczone tabliczka 

informująca o: 
– szkodliwości spożywania napojów alkoho-

lowych, 
d) osoba prowadząca działalność gospodarczą 

jest właścicielem lokalu, albo posiada inny ty-
tuł prawny do lokalu (umowa najmu, dzier-
żawy itp.), w którym prowadzona będzie 
sprzedaż alkoholu, 

e) przedsiębiorca posiada tytuł prawny do zaj-
mowania tegoż miejsca – tzw. „ogródka 
piwnego” i uiści stosowną opłatę za korzy-
stania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych (np. wewnątrz lokalu  
i w „ogródku piwnym”). 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914- 
-3/94/08 z dnia 13 maja 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 5). 

§ 6 

1. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych cofa Burmistrz Gminy i Miasta 
Lubomierz. 

2. Cofnięcie zezwolenia następuje w przypadku: 
a) nieprzestrzegania zasad obrotu napojami al-

koholowymi, zawartych w ustawie, a w 
szczególności sprzedaży i podawania alkoho-
lu nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod 
zastaw, 

b) trzykrotnego zakłócenia porządku publiczne-
go.   

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, 
wymaga zasięgnięcia opinii Gminnej Komisji ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914- 
-3/94/08 z dnia 13 maja 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 6). 

§ e 

1. Tryb określony w § 6 nie ma zastosowania w 
przypadku wygaśnięcia zezwolenia. 

2. Zezwolenie wygasa, jeżeli: 
a) nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży, 
b) upłynął termin ważności zezwolenia, 
c) zmieniono rodzaj działalności punktu, 
d) zmianie uległ skład osobowy podmiotu go-

spodarczego, któremu udzielono zezwolenia, 
e) nie dokonano kolejnej wpłaty za zezwolenie 

w terminie miesiąca od którego rozpoczęto 
kolejny rok ważności zezwolenia, 

f)osoba utraciła tytuł prawny do lokalu wymie-
nionego w zezwoleniu. 

3. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia następuje 
w drodze decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Lu-
bomierz. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
3/94/08 z dnia 13 maja 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § e). 

§ 8 

Traci moc uchwały nr XXX/223/01 z dnia 28 wrze-
śnia 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 10 

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

PRZEWDNICZWCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ROMULAD ACHRAMOWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORIBIE 
NR NNV 01V08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie górnywz sRawek opłaR ponoszonywz przez właświwieai nieruwzoyo-
świ za usługi w zakresie odbierania odpadów koyunaanywz oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowywz 

 Na podstawie art. e ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów ko-
munalnych niesegregowanych – w wysokości 
62,46 zł netto/m3. 

§ 2 

Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów ko-
munalnych zbieranych selektywnie tzn. z podziałem 
na co najmniej  dwa strumienie odpadów – w wy-
sokości 25 zł netto /m3. 

§ 3 

Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 
w wysokości 25 zł netto/m3. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXV/3e6/01 Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie z dnia 29 marca 2001 r. w 
sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości 
stałych na terenie miasta Szklarska Poręba.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szklarskiej Poręby. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZWCY RADY 
 

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORIBIE 
NR NNV 05V08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie zyiany  uwzwały  nr RIIIV10 V03 Rady Miejskiej w Szkaarskiej  
Porębie z dnia  7 yaja  003 r. w sprawie okreśaenia zasad zbywania aokaai 

yieszkaanywz  na rzewz najeywów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) 
oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt e ust. 1a, 2, 3, 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 199e r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz art. 2, 3 i art. 4 ustawy z dnia 24 czerw-
ca 1994 r. o własności lokali(tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 80, poz. 903 
z późn. zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

W uchwale nr VIII/102/03  Rady Miejskiej w Szklar-
skiej Porębie z  dnia  2e maja 2003 r. w sprawie  
określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali 
mieszkalnych na rzecz najemców zmienionej 
uchwałą nr XVIII/223/04 z dania 28 kwietnia  
2004 r., uchwałą nr XXVI/308/04 z dnia 29 grud-
nia  2004 r., uchwałą nr XII/10e/0e z dnia  
10 września 200e r. wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 4 ust. 5 i ust. 6 uchwały otrzymują brzmie-

nie: 
„5. Ustala się następujące bonifikaty od ceny 
sprzedaży lokali i pierwszych opłat z tytułu użyt-
kowania wieczystego gruntu w budynkach ko-
munalnych trzy i więcej lokalowych w wysoko-
ści: 
1) 95o – jeżeli nabywcy dokonują jednorazowej 

zapłaty ceny i zrzekają się zwrotu zwalory-
zowanej kaucji gwarancyjnej wniesionej przy 
zawieraniu umowy najmu; 

2) e5o – jeżeli zapłata ceny następuje w ratach 
i nabywcy zrzekają się zwrotu zwaloryzowa-

nej kaucji gwarancyjnej wniesionej przy za-
wieraniu umowy najmu: 

3) e0o – jeżeli nabywcy dokonują jednorazowej 
zapłaty ceny i nie zrzekają się zwrotu zwalo-
ryzowanej kaucji gwarancyjnej wniesionej 
przy zawieraniu umowy najmu; 

4) 50o – jeżeli zapłata ceny następuje w ratach 
i nabywcy nie zrzekają się zwrotu zwalory-
zowanej kaucji gwarancyjnej wniesionej przy 
zawieraniu umowy najmu. 

„6. Ustala się następujące bonifikaty od ceny 
sprzedaży lokali i pierwszych opłat z tytułu użyt-
kowania wieczystego gruntu w budynkach ko-
munalnych  jednolokalowych i dwulokalowych 
w wysokości: 
1) 50o – w budynkach jednolokalowych, jeżeli 

nabywcy dokonają jednorazowej zapłaty ce-
ny; 

2)  65o – w budynkach dwulokalowych, jeżeli 
nabywcy dokonają jednorazowej zapłaty ce-
ny; 

3) 35o – w budynkach jednolokalowych i dwu-
lokalowych przy sprzedaży lokali z rozłoże-
niem ceny na raty.” 
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2) w § 6 ust. 1 uchwały   otrzymuje  brzmienie: 

„1. Sprzedaż lokali następuje łącznie z oddaniem 
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części 
gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania 
z nieruchomości. Stawka procentowa pierwszej 
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 
15o ceny nieruchomości gruntowej. Następne 
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 
płatne w wysokości 1o ceny nieruchomości 
gruntowej.”  

§ 2 

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają  bez  zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szklarskiej  Poręby.           

§ 4 

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

PRZEWODNICZWCY RADY 
 

GREGORZ SOKOLIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 
NR NINV156V08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie usRaaenia dni i godzin oRwierania oraz zayykania paawówek zandau 
deRaaiwznego, zakładów gasRronoyiwznywz i usługowywz  

na Rerenie MiasRa i Gyiny Wiózów 

 Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 19e4 roku – prze-
pisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Placówki handlowe, zakłady usługowe i gastrono-
miczne, mogą być otwierane i zamykane w dniach i 
godzinach ustalonych przez przedsiębiorcę, w prze-
dziale czasowym określonym w § 2 i § 3. 

§ 2 

1. Ustala się godziny otwierania nie wcześniej niż 
od godziny 5.00 oraz zamykania nie później niż 
o godz. 22.00 w każdym dniu tygodnia, placó-
wek handlowych i zakładów usługowych i ga-
stronomicznych.  

§ 3 

1. Ustala się godziny otwierania oraz zamykania 
zakładów gastronomicznych w każdym dniu ty-
godnia nie wcześniej niż o godz. 9.00 i nie póź-
niej niż o godz. 3.00  

2. Zakłady gastronomiczne zlokalizowane na tere-
nie obiektów świadczących usługi hotelarskie, 
stacji paliwowych mogą być otwarte całą dobę. 

§ 4 

Zorganizowane na wolnym powietrzu przy placów-
kach handlowych, zakładach usługowych i gastro-
nomicznych, tzw.„ogródki” mogą funkcjonować we 
wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 
22.00. 

§ 5 

Zobowiązuje się przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy 
Wiązów do umieszczenia na drzwiach wejściowych 

placówek i zakładów wymienionych w § 1 infor-
macji o dniach i godzinach ich otwarcia, a także o 
przerwach lub czasowym wyłączeniu z działalności. 

§ 6 

Winni naruszania przepisów o dniach i godzinach 
otwierania oraz zamykania placówek podlegają 
karze grzywny określonej w art. XII § 2 ustawy z 
dnia 26 czerwca 19e4 r. – Przepisy wprowadzają-
ce Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze zmia-
nami). 

§ e 

Traci moc uchwała nr XII/101/0e Rady Miasta  
i Gminy Wiązów z dnia 2e września 200e r. w 
sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz za-
mykania placówek handlowych, gastronomicznych 
i usługowych na terenie Gminy Wiązów. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

EWA SCHÜTTERLY 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 13e –  959e  – Poz. 1643 

1643 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 
NR NINV156V08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie nadania nazwy skwerowi zaokaaizowaneyu przy skrzyżowaniu 
uaiw 1 Maja i SRasziwa w Wiózowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę skwerowi zlokalizowanemu 
przy skrzyżowaniu ulic: 1 Maja i Staszica               
w Wiązowie, na dz. o numerze ewidencyjnym 
gruntu 88/2 AM – 8 obr. Wiązów – „im. Jana 
Pawła II”. 

2. Położenie skweru przedstawia fragment kopii 
mapy ewidencyjnej stanowiącej załącznik         
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCA RADY 
 

EWA SCHÜTTERLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 13e –  9598  – Poz. 1643 

Załówznik nr 1 do uwzwały Rady MiasR 
i Gyiny Wiózów z dnia  9 kwieRnia 
 008 r. (poz. 1643) 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 13e –  9599  – Poz. 1644 

1644 

UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNÓW  
NR NINV1 6V 008 

z dnia 28 marca 2008 r. 

w sprawie zyiany uwzwały nr NLRV 67V 006 Rady Gyiny Czojnów z dnia  
  7 auRego  006 r. w sprawie okreśaenia Reguaayinu uRrzyyania wzysRoświ  

i porzódku na Rerenie gyiny Czojnów 

 Na podstawie art. e ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 12e1, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. e1e, Nr 162, 
poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 1e2, poz. 1441 i z 2006 Nr 1e, poz.128, Nr 181, poz. 133e z 200e r. 
Nr 48, poz. 32e, Nr 138, poz. 9e4 i Nr 1e3, poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1042) w związku z art. 10 ustawy z dnia 2e kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (Dz. U. z 200e r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 58e) po zasięgnięciu 
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Chojnów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Nr XLV/26e/2006 Rady Gminy z dnia 
2e lutego 2006 r. w sprawie określenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Chojnów wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niesegregowane odpady komunalne winny 
być gromadzone w specjalnie przystosowanych 
do tego celu przykrywanych pojemnikach łub 
kontenerach o pojemności nie mniejszej niż  
80 1.” 

2. W § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Na każdej nieruchomości zamieszkałej winien 
znajdować się, co najmniej:  
1) 1 pojemnik na odpady komunalne o pojemno-

ści 80 l – w przypadku gospodarstwa do-
mowego do 2 osób, 

2) 1 pojemnik o pojemności 110 l – w przypad-
ku gospodarstwa domowego od 3 do 5 osób, 

3) 2 pojemniki o pojemności 110 l– w przypad-
ku gospodarstwa domowego od 6 do 8 osób, 

4) 3 pojemniki o pojemności 110 l – w przypad-
ku gospodarstwa domowego od 9 do  
12 osób, 

5) 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w przy-
padku gospodarstwa domowego od 13 do  
20 osób.” 

3. W § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Częstotliwość usuwania niesegregowanych 
odpadów komunalnych z nieruchomości winna 
być dostosowana do ilości odpadów, nie może 
jednak wynosić mniej niż raz na dwa tygodnie. 
W przypadku, gdy nieruchomość jest zamieszka-
ła przez osobę samotną, dopuszcza się wywóz 
raz w miesiącu, natomiast gdy nieruchomość 
jest zamieszkała przez dwie osoby dopuszcza się 
wywóz raz w miesiącu pod warunkiem posiada-
nia pojemnika o pojemności minimum 110 l.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCY RADY 
 

KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 13e –  9600  – Poz. 1645  

1645 

UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNÓW  
NR NNV13 V 008 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

zyieniajówa uwzwałę w sprawie usRaaenia opłaR za niekRóre świadwzenia 
przedszkoaa prowadzonego przez gyinę Czojnów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12e1, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. e1e, Nr 162, poz.1568; 
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 1e2, 
poz. 1441 i z 2006 Nr 1e, poz. 128, Nr 181, poz. 133e z 200e r. Nr 48, 
poz. 32e, Nr 138, poz. 9e4 i Nr 1e3, poz. 1218), oraz art. 14 ust. 5 
w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia e września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25e2, Nr 2e3, poz. 2e03, Nr 281, 
poz. 2e81, z 2005 r. Nr 1e, poz. 141, Nr 94, poz. e88, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 16e, poz. 1400, Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 22e, 
poz. 1658, z 200e r. Nr 42, poz. 2e3, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. e91, 
Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 1292) Rada Gminy Chojnów uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVIII/111/2008 Rady Gminy Choj-
nów z dnia 23 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia 
opłat za niektóre świadczenia przedszkola prowa-
dzonego przez gminę Chojnów w § 1 ust. 1 otrzy-
muje brzmienie: 
„1. Za świadczenia przedszkola prowadzonego 
przez gminę Chojnów, zwanego dalej „przedszko-
lem” wykraczające poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego (ponad 5 godz. dzien-
nie) ustala się opłatę w wysokości 0,833 zł/godz.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Chojnów. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNICZACY RADY 

 
KRZYSZTOF SOWIŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 13e –  9601  – Poz. 1646  

1646 

UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNÓW  
NR NNV133V 008 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zyieniajówa uwzwałę Nr NRIIIV114V 008 Rady Gyiny Czojnów  
z dnia  3 auRego  008 r. w sprawie inkasa podaRków roanego, aeśnego i od 

nieruwzoyoświ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12e1, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. e1e, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 16e, poz. 1e59; 
z 2005 r. Nr 1e2, poz. 1441, Nr 1e5, poz. 145e; z 2006 r. Nr 1e, 
poz. 128, Nr 181, poz. 133e; z 200e r. Nr 48, poz. 32e, Nr 138, poz. 9e4, 
Nr 1e3, poz. 1218), art. 9 i 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 199e r. Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60, Nr 86, poz. e32, Nr 85, 
poz. e2e, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 4e0, Nr 104, poz. e08, 
Nr 21e, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 200e r. Nr 120, poz. 818, 
Nr 112, poz. e69) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1ee5, Nr 249, poz. 1828, Nr 
251, poz. 184e), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 
poz. 1ee5, Nr 249, poz. 1825; z 200e r. Nr 109, poz. e4e), oraz art. 6 ust. 
9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, 
Nr 164, poz. 1365, Nr 1e9, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1ee5, 
Nr 249, poz. 1825) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Chojnów nr XVIII/114/ 
/2008 z dnia 23 lutego 2008 r. sprawie inkasa 
podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości  
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr e6, poz. 925 z dnia  
1e marca 2008 r.) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Pan Ryszard Dulik – Sołectwo Goliszów,  
z tym że w okresie od 12 maja 2008 r. do  
16 maja 2008 r. na inkasenta wyznacza się Ha-
linę Dulik.” 

2) w § 3 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) Pan Ryszard Dulik – 3,e5o pobranej należ-
ności, z tym że w okresie od 12 maja 2008 r. 

do 16 maja 2008 r. wynagrodzenie przysługuje 
Pani Halinie Dulik.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od 
12 maja 2008 r. i podlega rozplakatowaniu na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnów. 
 

PRZEWODNICZWCY RADY 
 

KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 13e –  9602  – Poz. 164e i 1648  

1647 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW 
NR NRV1 0V08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zyiany reguaayinu przyznawania dodaRków oraz innywz składni-
ków wynagrodzenia nauwzywieaoy zaRrudnionyy w szkoławz i paawówkawz 
      oświaRowywz prowadzonywz przez Gyinę Mświwojów na rok  008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmia-
nami) i art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 9e, poz. 6e4 z późn. zmianami) oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami) Rada Gminy Mściwojów 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr Xlll/103/2008 z dnia 29 lutego  
2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania do-
datków oraz innych składników wynagrodzenia 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placów-
kach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Mściwojów na rok 2008 wprowadza się następują-
ce zmiany: 
1. w § 3 skreśaa się usR. 6 
 . w § 4 skreśaa się usR. 4 pkR 3 
3. w § 4 skreśaa się usR. 9 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia l stycznia 2008 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCY 
RADY GMINY 

 
JERZY DELANOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1648 

UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 
NR NIIV6 V08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zyiany uwzwały nr NRIIIV98V05 Rady Gyiny w Radwaniwawz 
z dnia  4 auRego  005 r. w sprawie reguaayinu udzieaania świadwzeń 
                                          poyowy yaReriaanej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 39 ust4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f w związku z art. 90c ust. 2 ustawy 
z dnia e września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz.25e2 z późn. zmianami) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co na-
stępuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 13e –  9603  – Poz. 1648, 1649 i 1650  

§ 1 

W uchwale nr XVIII/98/05 Rady Gminy w Radwa-
nicach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regula-
minu udzielenia świadczeń pomocy materialnej 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 2 ust. 2 pkt 4 wyrazy „1 raz” zastępuje się 

wyrazami „2 razy”. 
2. W § 2 ust. 3 pkt 4 wyraz „drugim” zastępuje się 

wyrazami „drugim i trzecim”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCA 
RADY GMINY 

 
MARIA SADOWSKA 

 
 
 
 

1649 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY 

z dnia 6 maja 2008 r. 

w sprawie podania do pubaiwznej wiadoyoświ inforyawji o zyianawz  
w składzie Rady PowiaRu w Jaworze 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 
2003 r. Nr 159, poz. 154e, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i 
Nr 16e, poz. 1e60, z 2005 r. Nr 1e5, poz. 145e, z 2006 r. Nr 1e, poz. 
128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 112e i Nr 218, poz. 
1592 oraz z 200e r. Nr 48, poz. 32e i Nr 112, poz. e66) Komisarz Wybor-
czy w Legnicy 

 
podaje do wiadomości publicznej, iż 

 
Rada Powiatu w Jaworze uchwałą nr XX/108/08 z dnia 2e lutego 2008 r. stwierdziła 
wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 2 mandatu radnego Bronisława Andrzejewskiego  
z listy nr 19 KWW „POROZUMIENIE PRAWICY”. 
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XXIII/11e/08 z dnia 24 kwietnia 
2008 r. wstąpił Miewzysław Zuber – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzy-
skał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
 
 

KOMISARZ WYBORCZY 
W LEGNICY 

 
LECH MUŻYŁO 

 
 
 
 
 
 
 

1650 

OBWIESZCZENIE  
PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia e kwietnia 2008 r. 

w sprawie ogłoszenia jednoaiRego ReksRu  uwzwały nr LIRV3 4 V06 Rady 
Miejskiej Wrowławia w sprawie przyjęwia zasad i Rrybu udzieaania doRawji we-
aowej na prawe konserwaRorskie, resRauraRorskie i roboRy budowaane przy 
zabyRku wpisanyy do rejesRru zabyRków położonyy na Rerenie Gyiny 
                                                 Wrowław 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 13e –  9604  – Poz. 1650  

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 200e r. Nr 68, poz. 449),  
§ 38 ust. 3 Statutu Wrocławia, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/2e6/96 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1e maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wro-
cławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln.  
z 2004 r. Nr 213, poz. 3338) oraz § 2 uchwały nr XVIII/504/08 Rady Miejskiej Wro-
cławia z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miej-
skiej Wrocławia w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków niestanowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław (Dz. Urz. Woj. 
Doln. Nr e9, poz. 962) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity 
tekst uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r.  
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie-
stanowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 165,  
poz. 2610), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą nr XII/260/0e Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 200e r.  

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niesta-
nowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 25e,  
poz. 295e), 

2) uchwałą nr XVIII/504/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2008 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niesta-
nowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr e9,  
poz. 962) 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem e kwietnia 2008 r. 
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmu-

je: 
1) § 2 i 3 uchwały nr XII/260/0e Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września  

200e r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej Wrocławia w 
sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
niestanowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 25e, 
poz. 295e), które stanowią: 

„§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.”; 
2) § 3 i 4 uchwały nr XVIII/504/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2008 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przy-
jęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiącym wy-
łącznej własności Gminy Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr e9, poz. 962), które stano-
wią: 

„§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZWCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BARBARA ZDROJEWSKA 
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Załówznik do obwieszwzenia Przewodniwzówej 
Rady Miejskiej Wrowławia z dnia 7 kwieRnia 
 008 r. (poz. 1650) 

 
 
 

UCHWAŁA NR LIRV3 4 V06 
RADZ MIEJSKIEJ WROCAWIA 

z dnia 6 lipca 2006 r. 

w sprawie przyjęwia zasad i Rrybu udzieaania doRawji weaowej na prawe kon-
serwaRorskie, resRauraRorskie i roboRy budowaane przy zabyRku wpisanyy do 

rejesRru zabyRków położonyy na Rerenie Gyiny Wrowław1) 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)) 
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.3)) 
i art. 1e4 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.4)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Z budżetu Wrocławia mogą być udzielane dota-
cje celowe na dofinansowanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków, zwanych dalej „dotacją”, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki: 
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicz-

nym; 
2) obiekt posiada dla Wrocławia istotne znacze-

nie historyczne, artystyczne lub naukowe, w 
szczególności dla promowania kultury oraz 
historii miasta i wzbogaca jego ofertę tury-
styczną i kulturalną; 

3) obiekt położony jest w zwartej pierzejowej 
zabudowie pierwotnie mieszkaniowej znajdu-
jącej się w obszarze objętym Lokalnym Pro-
gramem Rewitalizacji Wrocławia, przyjętym 
w uchwałach Rady Miejskiej Wrocławia. 

2. 5)Dotacja może być udzielona wyłącznie podmio-
tom, które posiadają tytuł prawny do obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków wynikający  
z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczo-
wego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są 
zaliczone do sektora finansów publicznych,  
tj. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz 
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 
osobowości prawnej, finansującym prowadzenie 
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy tym zabytku. 

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie 
nakładów koniecznych na: 
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie sub-

stancji zabytku; 
2) stabilizację konstrukcyjnej części składowych 

zabytku lub ich odtworzenie w zakresie nie-
zbędnym dla zachowania zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienia tynków i okła-
dzin architektonicznych albo ich całkowite 

odtworzenie, z uwzględnieniem charaktery-
stycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, 
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 
drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowe-
go, rynien i rur spustowych; 

5) wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej; 
6) zakup materiałów konserwatorskich i budow-

lanych niezbędnych do wykonania prac i ro-
bót przy zabytku wpisanym do rejestru. 

§ 2 

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 
e0o nakładów koniecznych, o których mowa w 
§ 1 ust. 3, na wykonanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
ustalonych na podstawie kosztorysu inwestor-
skiego. 

2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
posiada wyjątkową wartość historyczną, arty-
styczną lub naukową albo wymaga przeprowa-
dzenia złożonych pod względem technologicz-
nym prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych, dotacja może być udzielona 
w wysokości do 100o nakładów koniecznych, 
o których mowa w § 1 ust. 3, na wykonanie 
tych prac lub robót. 

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku,  
o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga nie-
zwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych przy za-
bytku, dotacja może być również udzielona do 
wysokości 100o nakładów koniecznych, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 3, na wykonanie tych 
prac lub robót. 

4. W sytuacjach szczególnych dotacja może być 
udzielona w 2 częściach – pierwszej przed pod-
jęciem prac, w wysokości nie większej jednak 
niż e0o dotacji w oparciu o kosztorys inwestor-
ski, drugiej – po zakończeniu wszystkich prac, 
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na wykonanie których została przyznana dota-
cja, na podstawie sprawozdania, o którym mo-
wa w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały . 

5. Dotacja na dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie 
może zostać udzielona: 
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub robo-

ty w 100o są finansowane z dotacji pocho-
dzących z innych źródeł; 

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez 
Gminę i inne uprawnione organy przekroczyła 
wysokość 100o nakładów koniecznych na 
te prace lub roboty. 

§ 3 

1. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji 
składają wnioski o dotację do Prezydenta Wro-
cławia za pośrednictwem Miejskiego Konserwa-
tora Zabytków do 31 października każdego roku 
wraz z następującymi załącznikami: 
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiek-

tu, którego dotyczą prace lub roboty; 
2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania 

zabytkiem; 
3) 6) harmonogramem oraz kosztorysem inwe-

storskim przewidywanych lub wykonanych 
prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich fi-
nansowania; 

4) e) decyzją właściwego organu ochrony zabyt-
ków zezwalającą na przeprowadzenie prac 
lub robót oraz projektem, gdy wniosek doty-
czy prac lub robót przy zabytku nieruchomym 
lub programem prac, gdy wniosek dotyczy 
prac przy zabytku ruchomym; 

5) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji 
skierowanych do innych organów. 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji określi Prezy-
dent Wrocławia. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zasto-
sowania w przypadku ubiegania się o dotację na 
prace interwencyjne wynikające z zagrożenia 
zabytku. 

§ 4 

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska Wrocławia na 
wniosek Prezydenta. 

2. W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 
udzielenia dotacji określa się nazwę otrzymują-
cego dotację, prace lub roboty, na wykonanie 
których przyznano dotację, oraz kwotę przyzna-
nej dotacji. 

§ 58) 

1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie 
umowy określającej w szczególności: 
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania; 
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności; 
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji 

oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty 
dotacji; 

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych przy wydat-
kowaniu otrzymanej dotacji; 

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do 
poddania się pełnej kontroli w zakresie nale-
żytego wykonania prac lub robót; 

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dota-
cji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie  
z umową o udzielenie dotacji. 

2. Podpisanie umowy udzielającej dotacji może 
nastąpić po przedłożeniu pozwolenia na budowę. 

3. Otrzymujący dotację ma obowiązek zapewnić 
dostępność obiektu dla społeczności lokalnej  
i turystów. Zasady udostępnienia określa umo-
wa o udzielenie dotacji. 

§ 6 

1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny od-
biór wykonywanych prac lub robót z udziałem 
co najmniej jednego przedstawiciela otrzymują-
cego dotację i Miejskiego Konserwatora zabyt-
ków.  

2. W celu rozliczenia dotacji w terminie nie dłuż-
szym niż 30 dni od dnia zakończenia prac lub 
robót podmiot otrzymujący dotację składa Pre-
zydentowi Wrocławia sprawozdanie z wykona-
nia prac lub robót. Wzór sprawozdania określi 
Prezydent Wrocławia. 

3. Podmiot przyjmujący dotację zobowiązany jest 
przechowywać przez okres nie krótszy niż trzy 
lata dokumentację związaną z realizacją umowy 
o udzielenie dotacji. 

§ e 

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji 
niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia 
rozliczenia w terminie określonym w umowie, nie-
terminowego zwrotu niewykorzystanej części dota-
cji, podania nieprawidłowych lub niepełnych infor-
macji o których mowa w § 3 ust. 1, podmiot, który 
otrzymał dotację obowiązany jest ją zwrócić wraz  
z odsetkami określonymi w umowie o udzielenie 
dotacji oraz traci prawo do ubiegania się o dotację  
z budżetu Wrocławia przez kolejne trzy lata. 

§ 8 

Prezydent Wrocławia prowadzi wykaz udzielonych 
dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do 
udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez 
Radę Miejską Wrocławia. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego9). 

__________________________ 
1) Tytuł uchwały ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 uchwały nr XII/260/0e Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 

200e r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dota-
cji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niesta-
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nowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 25e, poz. 295e), która weszła w życie z dniem 2 listo-
pada 200e r. 

2) 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. 12e1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. e1e i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 16e, poz. 1e59, z 2005 r. Nr 1e2, poz. 1441 i Nr 1e5, poz. 145e, z 2006 r. Nr 1e, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 133e oraz z 200e r. Nr 48, poz. 32e, Nr 138, poz. 9e4 i Nr 1e3, poz. 1218. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50,  
poz. 362 i Nr 126, poz. 8e5 oraz z 200e r. Nr 192, poz. 1394. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,  
poz. e08, Nr 1e0, poz. 121e i 1218, Nr 18e, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 200e r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 58e, 
Nr 115, poz. e91 i Nr 140, poz. 984. 

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
e) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XVIII/504/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiącym wyłącznej 
własności Gminy Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr e9, poz. 962), która weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2008 r. 

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku e. 
9) Uchwała została ogłoszona w dniu 11 sierpnia 2006 r. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-e1/340-64-e4, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-e5/e64-e2-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-e6/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-e4/849-40-e0, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-e1/340-62-02. 

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

Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-e1/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie  

na stronie: http://www.duw.pl 
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