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1808 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 
NR XVIII/113/08 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie utworzeniu saworzraowe  instztui i auoturz – Centruw Kuoturz 
i Prowoi i w Barazie oraz naaania  e  statutu 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaśalnonci kultural-
nej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska w Bardzie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, 
dziaśającą w formie samorządowej instytucji kul-
tury pod nazwą: „Centrum Kultury i Promocji 
w Bardzie” zwane dalej Centrum.  

2. Centrum uzyskuje osobowonr prawną i może 
rozpocząr dziaśalnonr z chwilą wpisu do rejestru 
gminnych instytucji kultury. 

§ 2 

Siedziba Centrum mienci się w Bardzie przy ul. Ko-
lejowej 12, a terenem dziaśania jest obszar Miasta 
i Gminy Bardo. 

§ 3 

Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań wśa-
snych Gminy w zakresie organizowania dziaśalnonci 
kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Bardo. Szcze-
góśowy zakres dziaśalnonci okrenla statut. 

§ 4 

Dziaśalnonr Centrum będzie finansowana z dotacji 
udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto 
Centrum może uzyskiwar nrodki finansowe i skśad-

niki majątkowe z: wpśywów z wśasnej dziaśalnonci, 
dotacji z budżetu państwa, dotacji z funduszy 
strukturalnych, wpśywów z najmu i dzierżawy 
skśadników majątku, spadków, zapisów i darowizn 
od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeś. 

§ 5 

Nadaje się Centrum Statut, stanowiący zaśącznik  
do niniejszej uchwaśy. 

§ 6 

Wykonanie uchwaśy powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bardo. 

§ 7 

Uchwaśa wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 
2008 roku i podlega ogśoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnonląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 KAZIMIERA SZYMAŃSKA 
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Załriznia nr 1 ao uihwałz Raaz Mie -
saie  w Barazie nr XVIII/113/08 z ania 
24 awietnia 2008 r. (poz. 1808) 

 
 

Statut 
Centruw Kuoturz i Prowoi i 

w Barazie 

 
I. Postanowienia ogóone 

§ 1 

Centrum Kultury i Promocji w Bardzie, zwane dalej 
Centrum, jest samorządową instytucją kultury, 
której podstawowym celem statutowym jest pro-
wadzenie dziaśalnonci kulturalnej oraz promocja 
Gminy Bardo.  

§ 2 

1. Centrum dziaśa w szczególnonci na podstawie: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o or-

ganizowaniu i prowadzeniu dziaśalnonci kultu-
ralnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
z późn. zm),  

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.),  

3) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.),  

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.),  

5) ustawy z dnia 29 wrzennia 1994 r. o rachun-
kowonci (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694 z późn. zm.),  

6) postanowień niniejszego statutu. 

§ 3 

Organizatorem Centrum jest Gmina Bardo. 

§ 4 

Centrum posiada osobowonr prawną z chwilą wpi-
su do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 
przez organizatora. 

§ 5 

1. Siedziba Centrum znajduje się w Bardzie przy 
ul. Kolejowej 12, a obszarem jego dziaśania jest 
Gmina Bardo. 

2. Centrum może wspóśdziaśar z innymi instytu-
cjami kultury oraz organizowar imprezy arty-
styczne, kulturalne, sportowe i promocyjne tak-
że poza obszarem Gminy.  

3. Centrum  używa  pieczęci  podśużnej,  zawiera-
jącej  nazwę  w  peśnym  brzmieniu:  Centrum 
Kultury i Promocji w Bardzie, ul. Kolejowa 12, 
57-256 Bardo.  

4. Centrum może organizowar na terenie gminy 
Bardo nwietlice i ogniska artystyczne. 

§ 6 

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Centrum 
w zakresie okrenlonym przepisami prawa sprawuje 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. 

II. Przeawiot aziałaonośii 

§ 7 

Do podstawowych zadań statutowych Centrum 
należy: 
1. W zakresie dziaśalnonci kulturalnej: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie 
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,  

2) tworzenie warunków dla rozwoju amator-
skiego ruchu artystycznego oraz zaintereso-
wania kulturą i sztuką,  

3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, 
a także rękodzieśa ludowego i artystycznego,  

4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztu-
kę,  

5) wspóśpraca w zakresie opieki nad obiektami 
i miejscami pamięci narodowej. 

2. W zakresie promocji Gminy: 
1) prowadzenie dziaśań związanych z promocją 

Gminy, poprzez:  
a) dziaśalnonr wydawniczą,  
b) popularyzację Gminy i jej walorów w sieci 

internetowej,  
c) organizowanie targów, imprez kultural-

nych, sportowych i turystycznych, w tym 
mających na celu promocję turystyki 
i gospodarstw agroturystycznych,  

d) udziaś w imprezach upowszechniających 
Gminę i region w Polsce i nwiecie, 

e) wspóśdziaśanie z instytucjami, organiza-
cjami, stowarzyszeniami, fundacjami 
w zakresie dziaśań promocyjnych. 

§ 8 

1. Podstawowe zadania realizowane są w szcze-
gólnonci poprzez:  
1) organizację imprez artystycznych i rozryw-

kowych,  
2) inicjowanie i pomoc zespośowym formom 

twórczonci i uczestnictwa w kulturze,  
3) organizację targów, przeglądów, wystaw, 

koncertów, konkursów, spektakli, projekcji 
filmowych i innych przedsięwzięr popularyzu-
jących dorobek kulturalny,  

4) organizację i prowadzenie zespośowych form 
edukacji kulturalnej i wychowania przez sztu-
kę, w szczególnonci w formie ognisk, te-
atrzyków, zespośów artystycznych i kóś zain-
teresowań,  

5) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu arty-
stycznego, w tym w kośach gospodyń wiej-
skich, ochotniczych strażach pożarnych i ich 
orkiestrach dętych,  

6) wspieranie i promocja zespośów muzycznych, 
rodzimego rękodzieśa, sztuki i folkloru,  
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  7) dbaśonr o miejsca i pomniki pamięci naro-
dowej, w tym organizacja rocznic i zapew-
nienie ich należytej oprawy artystycznej,  

  8) wdrażanie innowacyjnych form dziaśalnonci 
kulturalnej w nrodowisku lokalnym,  

  9) prowadzenie nauki języków obcych, tańca, 
gry na instrumentach, plastyki, fotografiki  
i w miarę zapotrzebowania nrodowiskowego 
z innych dziedzin,  

10) wspieranie rozwoju spośeczeństwa informa-
tycznego, w szczególnonci poprzez organi-
zację nauki obsśugi komputera, udostępnia-
nie sprzętu komputerowego do powszech-
nego korzystania, w tym zapewnienie do-
stępu do Internetu,  

11) nwiadczenie usśug poligraficznych, fotogra-
ficznych, filmowych, plastycznych i innych 
z zakresu kultury i turystyki,  

12) prowadzenie impresariatu artystycznego 
i usśug z zakresu imprez kulturalnych i arty-
stycznych,  

13) organizowanie dyskotek, balów i zabaw ta-
necznych,  

14) prowadzenie dziaśalnonci ekspozycyjnej 
i wystawienniczej, w tym galerii dzieś miej-
scowych artystów,  

15) inspirowanie, wspieranie i promowanie in-
dywidualnych uzdolnień i osiągnięr arty-
stycznych, poetyckich i literackich miesz-
kańców Gminy,  

16) inicjowanie, organizowanie i wspieranie róż-
nych form zagospodarowania czasu wolne-
go i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzie-
ci i mśodzieży,  

17) wspóśpracę z placówkami onwiatowo-wy-
chowawczymi Gminy w zakresie rozwoju 
kultury i informatyki,  

18) podejmowanie innych dziaśań z zakresu kul-
tury, sztuki, dziaśalnonci informacyjnej 
i promocyjnej wynikających z potrzeb nro-
dowiska lokalnego,  

19) opracowywanie i wdrażanie koncepcji ak-
tywizującej ruch turystyczny, sportowy i re-
kreacyjny w Gminie, w szczególnonci po-
przez: 
a) dziaśania mające na celu podwyższenie 

jakonci walorów turystycznych i rekre-
acyjnych Gminy i skutecznonci ich pro-
mowania,  

b) wspóśdziaśanie z jednostkami organiza-
cyjnymi Gminy, instytucjami, organiza-
cjami spośecznymi i stowarzyszeniami 
w zakresie upowszechniania kultury, 
sportu, turystyki, ochrony przyrody 
i krajobrazu, celem popularyzacji i wspie-
rania dziaśań kulturalnych, sportowych 
i turystycznych Gminy,  

c) wspóśpracę z innymi gminami i miejsco-
wonciami Polski i zagranicy w zakresie 
aktywnonci kulturalnej i turystycznej oraz 
wymianę donwiadczeń aktywizujących 
lokalne spośecznonci w rozwój lokalny,  

d) wspóśpracę z gospodarstwami agrotury-
stycznymi w zakresie uatrakcyjnienia ich 

ofert kulturalnych, turystycznych i wy-
poczynkowych oraz prowadzenia bazy 
danych o ich dziaśalnonci i dostępnonci 
usśug,  

e) popularyzację sportu, turystyki i agrotu-
rystyki, w tym walorów nrodowisko-
wych, infrastruktury turystycznej, zdro-
wej żywnonci, kuchni regionalnej itp.,  

f) prowadzenie dziaśalnonci promocyjnej, 
w szczególnonci poprzez redagowanie 
gazet, folderów, stron internetowych 
oraz publikowanie w innej formie infor-
macji lokalnych z zakresu kultury, tury-
styki, agroturystyki i rekreacji,  

g) wspieranie i pomoc w realizacji projek-
tów aktywizujących i integrujących spo-
śecznonr lokalną w zakresie kultury, 
sportu, turystyki i rekreacji, 

h) organizowanie i prowadzenie zadań 
związanych z profilaktyką rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

2. Do zadań Centrum należy także koordynacja 
dziaśań w zakresie imprez kulturalnych, sporto-
wych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie 
Gminy, w tym organizowanych przy udziale in-
nych podmiotów. 

III. Organizai a i zarzrazanie Centruw 

§ 9 

Na czele Centrum stoi dyrektor. 

§ 10 

1. Dyrektora Centrum powośuje i odwośuje Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bardo wedśug zasad okre-
nlonych w ustawie o organizowaniu i prowadze-
niu dziaśalnonci kulturalnej. 

2. Organizację wewnętrzną i strukturę organizacyj-
ną oraz zasady funkcjonowania Centrum okrenla 
regulamin organizacyjny nadawany przez dyrek-
tora po zasięgnięciu  opinii Burmistrza Miasta 
i Gminy Bardo. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnonląskiego NK.II.0911-10/ 
/269/08 z dnia 27 maja 2008 r. stwierdzono 
nieważnonr § 10 ust. 2). 

§ 11 

1. Dyrektor Centrum zarządza instytucją i reprezen-
tuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor jest kierownikiem jednostki sektora 
finansów publicznych w rozumieniu ustawy 
o finansach publicznych. 

3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Cen-
trum. 

4. Dyrektor okrenla gśównemu księgowemu Cen-
trum zakres upoważnień i odpowiedzialnonci 
wynikające z ustaw o finansach publicznych 
i o rachunkowonci.  

5. Do kompetencji Dyrektora centrum należą 
w szczególnonci: 
1) wydawanie zarządzeń wewnętrznych 

w sprawach administracyjnych, pracowni-
czych i finansowych,  
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  2) tworzenie warunków do realizacji zadań sta-
tutowych, o których mowa w § 7, 
w szczególnonci w formach, o których mo-
wa w § 8 ust. 1, 

  3) prowadzenie spraw pracowniczych,  
  4) prowadzenie archiwum zakśadowego,  
  5) gospodarowanie majątkiem,  
  6) opracowywanie i zatwierdzanie rocznego 

planu dziaśalnonci Centrum z zachowaniem 
wysokonci dotacji organizatora,  

  7) prowadzenie samodzielnej gospodarki finan-
sowej w ramach posiadanych nrodków, kie-
rując się zasadami efektywnonci ich wyko-
rzystania,  

  8) sporządzanie rocznych sprawozdań z dzia-
śalnonci merytorycznej Centrum,  

  9) sporządzanie finansowej sprawozdawczonci 
rocznej oraz przedkśadanie jej do zatwier-
dzenia,  

10) sprawowanie funkcjonalnej kontroli we-
wnętrznej,  

11) wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących 
przepisów prawa. 

6. Dyrektor organizuje i realizuje zadania okrenlone 
w § 7 ust. 2, w szczególnonci w zakresie,  
o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 21. 

§ 12 

Zasady wynagradzania pracowników Centrum 
okrenla rozporządzenie wydane na podstawie usta-
wy o organizowaniu i prowadzeniu dziaśalnonci 
kulturalnej. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody Dolnonląskiego NK.II.0911-10/269/08 z dnia 
27 maja 2008 r. stwierdzono nieważnonr § 12). 

§ 13 

1. Wynagrodzenie dyrektora ustala Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bardo na podstawie rozporządzenia 
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 
1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pra-
cowników zatrudnionych w instytucjach kultury 
prowadzących w szczególnonci dziaśalnonr 
w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. 
Nr 45, poz. 446, z 2000 r. z późn. zm.). 

2. Pozostaśe czynnonci wobec dyrektora Centrum 
w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. 

§ 14 

Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmo-
wania okrenlonych stanowisk w Centrum oraz tryb 
stwierdzania tych kwalifikacji okrenla rozporządze-
nie wydane na podstawie ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu dziaśalnonci kulturalnej. 

§ 15 

1. Spośeczną Radę Programowa Centrum powośuje 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo na wniosek dy-
rektora. 

2. W skśad Spośecznej Rady Programowej Centrum 
wchodzą jako jej przewodniczący dyrektor Cen-
trum oraz 5 czśonków. 

3. Kadencja Rady trwa 2 lata. 

4. Spotkania Spośecznej Rady Programowej Cen-
trum odbywają się co najmniej 2 razy do roku 
i są zwośywane przez jej przewodniczącego. 

5. Do zadań Spośecznej Rady Programowej Cen-
trum należy: 
1) opiniowanie planów dziaśalnonci Centrum, 
2) ocena wykonywanej przez Centrum dziaśal-

nonci, 
3) przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Bardo wniosków wynikających z oceny dzia-
śalnonci. 

IV. Ma rtea i finanse 

§ 16 

1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną 
i nabytą częncią mienia oraz prowadzi samo-
dzielną gospodarkę w ramach posiadanych nrod-
ków, kierując się zasadami efektywnonci ich 
wykorzystania. 

2. Wartonr majątku Centrum odzwierciedla fun-
dusz instytucji kultury, który odpowiada warto-
nci wydzielonego i nabytego mienia. 

3. Centrum gospodaruje mieniem komunalnym 
przekazanym przez gminę, zarządza nimi, ponosi 
odpowiedzialnonr za jego wykorzystanie do ce-
lów realizacji zadań statutowych. 

§ 17 

1. Centrum może prowadzir dziaśalnonr inną niż 
kulturalna, a w szczególnonci w zakresie: 
a) prowadzenia kawiarni internetowej,  
b) wynajmu pomieszczeń użytkowych,  
c) sprzedaży wydawnictw,  
d) prowadzenia bufetu. 

§ 18 

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach okrenlonych w ustawie o organizowa-
niu i prowadzeniu dziaśalnonci kulturalnej oraz 
ustawie o finansach publicznych. 

2. Centrum jest jednostką sektora finansów pu-
blicznych. 

§ 19 

1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny 
plan dziaśalnonci. 

2. Plan dziaśalnonci zawiera plan przychodów 
(w tym dotacji organizatora) i kosztów oraz 
w razie potrzeby plan remontów i inwestycji. 

§ 20 

1. Wysokonr rocznej dotacji na dziaśalnonr statu-
tową Centrum ustala organizator. 

2. Centrum skśada wniosek o dotację oraz materia-
śy informacyjne, na podstawie których ustala się 
dotację na dany rok budżetowy, w terminach i 
szczegóśowonci okrenlonej w uchwale Rady 
Miejskiej w Bardzie w sprawie procedury uchwa-
lania budżetu oraz rodzajów i szczegóśowonci 
materiaśów informacyjnych towarzyszących pro-
jektowi budżetu. 
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§ 21 

1. Dyrektor Centrum odpowiada za wykonywanie 
obowiązków w zakresie rachunkowonci oraz za 
caśonr gospodarki finansowej, w tym za wyko-
nywanie okrenlonych ustawą o finansach pu-
blicznych obowiązków w zakresie kontroli finan-
sowej. 

2. Dyrektor wykonuje zadania, o których mowa 
w ust. 1, przy pomocy gśównego księgowego 
Centrum. 

3. Onwiadczenia woli w sprawach majątkowych 
skśada jednoosobowo dyrektor Centrum. 

4. Jeżeli czynnonr prawna może spowodowar 
powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej sku-
tecznonci potrzebny jest podpis (kontrasygnata) 
gśównego księgowego Centrum. 

§ 22 

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z usta-
wą o rachunkowonci. 

§ 23 

1. Roczna sprawozdawczonr finansowa obejmuje: 
1) bilans, 
2) rachunek zysków i strat, 
3) informację dodatkową. 

2. W informacji dodatkowej uwzględnia się także 
dane o źródśach należnonci i zobowiązań. 

3. Roczną sprawozdawczonr finansową zatwierdza  
Burmistrz. 

4. Sprawozdanie z wykonania planu dziaśalnonci 
w zakresie przychodów i kosztów sporządzana 
się także  za okresy póśroczne. 

§ 24 

Zasady tworzenia zakśadowego funduszu socjalne-
go oraz zasady gospodarowania nrodkami funduszu 
okrenla ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakśado-
wym funduszu nwiadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. 
z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). 

V. Postanowienia aońiowe 

§ 25 

Zmiany w statucie mogą byr dokonane w trybie 
wśanciwym dla jego ustalenia. 

§ 26 

Z dniem wejncia w życie niniejszego statutu Dyrek-
tor Centrum dokona odpowiednich zgśoszeń do 
celów statystycznych, skarbowych i ubezpiecze-
niowych. 

§ 27 

1. Kontrolę realizacji przez Centrum zadań statu-
towych sprawuje organizator. 

2. Kontroli instytucjonalnej w zakresie prawidśowo-
nci wykorzystania dotacji organizatora dokonuje 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1809 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 
NR XVIII/114/08 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zasaa przzznawania stzpenaiuw Burwistrza Miasta i Gwinz 
Barao 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Miejska w Bardzie uchwaśa, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Tworzy się Gminny Fundusz Stypendialny 
z przeznaczeniem na stypendia Burmistrza dla 
wybitnie zdolnych uczniów szkóś podstawo-
wych,  gimnazjalnych  i  podnagimnzajalnych 
zamieszkaśych na terenie Gminy Bardo (za wyni-
ki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystycz-
ne). 

2. Stypendium Burmistrza jest jednorazową nagro-
dą finansową przyznawaną dorocznie w dniu 
Komisji Edukacji Narodowej. 

§ 2 

Środki finansowe na stypendia, o których mowa 
w § 1, będą corocznie zabezpieczone w budżecie 
Gminy Bardo.  
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§ 3 

1. O stypendium Burmistrza mogą ubiegar się 
uczniowie: 
1) uczniowie szkóś podstawowych, 
2) uczniowie gimnazjum, 
3) uczniowie szkóś ponadgimnazjalnych, 
zamieszkujący na terenie Gminy Bardo. 

2. Wszyscy kandydaci typowani do przyznania 
stypendium nie mogą mier oceny z zachowania 
niższej niż bardzo dobra. 

§ 4 

Ustala się kryteria przyznawania stypendiów: 
1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne 

osiągnięcia w nauce przysśuguje uczniom, którzy 
nie mają konfliktu z prawem oraz speśniają co 
najmniej dwa niżej wymienione warunki: 
a) są laureatami, uczestnikami finaśów krajo-

wych lub wojewódzkich konkursów i  olim-
piad przedmiotowych 

b) są laureatami konkursów i olimpiad  powia-
towych (I,II, III miejsce), 

c) uzyskują w roku szkolnym poprzedzającym 
zśożenie wniosku nrednią ocen co najmniej 
5,6, 

d) a ponadto wykazują się aktywną postawą 
i zaangażowaniem w pracę na rzecz szkośy 
i nrodowiska lokalnego, 

e) Stypendium może byr przyznane po pierw-
szym roku nauki (na danym etapie edukacyj-
nym). 

2. Prawo do ubiegania się o stypendium Burmistrza 
za osiągnięcia sportowe przysśuguje uczniom, 
którzy nie mają konfliktu z prawem i: 
1) w konkursach indywidualnych: 

a) zdobyli medal w mistrzostwach Polski 
w zawodach sportowych organizowanych 
przez odpowiednie związki sportowe  
(miejsce I, II, III) albo 

b) zostali powośani do kadry mśodzieżowej 
kraju lub 

c) posiadają klasę mistrzowską międzynaro-
dową, klasę mistrzowską lub klasę pierw-
szą w olimpijskich dyscyplinach sporto-
wych zgodnie z zasadami okrenlonymi 
w regulaminie odpowiednich związków 
sportowych; 

2) w konkurencjach zespośowych: 
a) zdobyli medal w mistrzostwach kraju or-

ganizowanych przez odpowiednie związki 
sportowe (I, II, III miejsce), 

b) posiadają klasę mistrzowską międzynaro-
dową, klasę mistrzowską lub klasę pierw-
szą w olimpijskich dyscyplinach sporto-
wych zgodnie z zasadami okrenlonymi 
w regulaminie odpowiednich związków 
sportowych, 

c) uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym 
zśożenie wniosku nrednią co najmniej 
4,75. 

3. Prawo do ubiegania się o stypendium Burmistrza 
za wybitne osiągnięcia artystyczne przysśuguje 
uczniom, którzy  nie mają konfliktu z prawem 
i speśniają następujące warunki: 

a) uzyskali czośowe miejsca (od I do III) w kon-
kursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu 
ogólnopolskim oraz zwycięstwo w konkur-
sach, przeglądach, festiwalach szczebla wo-
jewódzkiego lub powiatowego reprezentując 
Gminę Bardo, 

b) są autorami wydarzeń artystycznych (np. 
wystawa, koncert) oraz posiadanie dorobku 
ocenionego przez znaną osobę ze nrodowiska 
artystycznego, 

c) uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym 
zśożenie wniosku nrednią co najmniej 4,75. 

§ 5 

  1. Wniosek o stypendium Burmistrza skśada się na 
formularzu, który stanowi zaśącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwaśy. 

  2. Z wnioskami stypendium dla ucznia mogą wy-
stępowar:  
a) dyrektorzy szkóś, 
b) dyrektor Biblioteki Publicznej,  
c) organizacje pozarządowe, 
d) kluby sportowe i artystyczne,  
e) rodzice, opiekunowie prawni. 

  3. Do wniosku o stypendium należy dośączyr po-
twierdzone kopie dokumentów wskazujących 
na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia 
sportowe, artystyczne w danym roku szkol-
nym.  

  4. Wnioski o stypendium należy skśadar w Punk-
cie Obsśugi Interesanta w terminie do 31 sierp-
nia danego oku kalendarzowego. 

  5. Wnioski niekompletne i zśożone po terminie nie 
będą rozpatrywane. 

  6. Wnioski o stypendium opiniuje komisja stypen-
dialna powośana przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Bardo w skśadzie: 
1) Zastępca Burmistrza, 
2) Przewodniczący Komisji Onwiaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji, 
3) Dyrektor Biblioteki Publicznej, 
4) Inne osoby związane z dziaśalnoncią kultu-

ralno-onwiatową w liczbie nie większej niż 
2 osoby. 

  7. Imienny skśad komisji oraz jego przewodniczą-
cego ustala Burmistrz Miasta i Gminy  zarzą-
dzeniem. 

  8. Prace  komisji  prowadzone  są,  jeżeli  w  po-
siedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej czśon-
ków. 

  9. Posiedzenia komisji zwośuje się do 30 wrzennia 
danego roku kalendarzowego. 

10. Przewodniczący komisji w szczególnych przy-
padkach uprawniony jest do zwośania posie-
dzenia w innym terminie. 

11. Wnioski rekomendowane przez komisje sty-
pendialna ostatecznie zatwierdza Burmistrz 
Miasta i Gminy Bardo. 

12. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bardo 
odwośanie nie przysśuguje. 

13. Stypendium Burmistrza przyznawane będzie 
na podstawie umowy (zaśącznik nr 2 do 
uchwaśy). 
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14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo może przyznar 
z wśasnej inicjatywy jednorazowe stypendium. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
nląskiego NK.II.0911-10/268/08 z dnia 27 maja 
2008 r. stwierdzono nieważnonr § 5 ust. 6, ust. 7, 
ust. 8,  ust. 9,  ust. 10,  ust. 11  we fragmencie 
„rekomendowane przez komisję stypendialną osta-
tecznie”). 

§ 6 

Liczba i wysokonr stypendiów  ustalana będzie 
corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo 
w ramach nrodków Gminnego Funduszy Stypen-
dialnego. 

§ 7 

Wykonanie uchwaśy zleca się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bardo. 

§ 8 

Uchwaśa wchodzi w życie po upśywie 14 dni od 
dnia jej publikacji w dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnonląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 KAZIMIERA SZYMAŃSKA 
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Załriznia nr 1 ao uihwałz Raaz Mie -
saie  w Barazie nr XVIII/114/08 z ania 
24 awietnia 2008 r. (poz. 1809) 
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Załriznia nr 2 ao uihwałz Raaz Mie -
saie  w Barazie nr XVIII/114/08 z ania 
24 awietnia 2008 r. (poz. 1809) 
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1810 

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDAINA-ZDRÓJ 
NR XV/85/08 

z dnia 27 marca 2008 r. 

w sprawie uihwaoenia reguoawinu oareśoa riego wzsoaość stawea 
i szizegółowe  warunai  przzznawania  aoaataów  oraz innzih świaaizeń 
wzniaa rizih  ze  stosunau  praiz  nauizziieoi  poszizegóonzih  stopni 
awansu zawoaowego zatruanionzih w szaołaih prowaazonzih przez Gwinę 

Jeaoina-Zaró  

 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.), 
art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miasta 
Jedlina-Zdrój uchwala: 

 
 

REGUAAMIN 

oareśoa riz wzsoaość stawea i szizegółowe warunai przzznawania aoaataów 
oraz innzih świaaizeń wzniaa rizih ze stosunau praiz nauizziieoi poszizegóonzih stopni 
awansu zawoaowego zatruanionzih w szaołaih prowaazonzih przez Gwinę Jeaoina-Zaró  

 
 

R o z d z i a ś  I 

POSTANOWIENIA OGÓANE 

§ 1 

1. Regulamin niniejszy ma zastosowanie wobec 
wszystkich nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w szkośach 
prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój. 

2. Regulamin okrenla: 
1) szczegóśowe warunki przyznawania dodatku 

za wysśugę lat, 
2) wysokonr dodatku motywacyjnego, funkcyj-

nego i za warunki pracy oraz szczegóśowe 
warunki przyznawania tych dodatków, 

3) szczegóśowe warunki obliczania i wypśacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw. 

3. Ilekror w Regulaminie jest mowa o: 
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.), 

2) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
sokonci minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181 z późn. zm.), 

3) szkole – należy rozumier przez to przedszko-
la, szkośy oraz inne jednostki organizacyjne 
wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla 
których organem prowadzącym jest gmina 
Jedlina-Zdrój, 

4) nauczycielach – należy przez to rozumier 
również wychowawców i innych pracowni-
ków pedagogicznych zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych, o których mowa 
w pkt 3, 

5) klasie – należy przez to rozumier także od-
dziaś, 

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze go-
dzin – należy przez to rozumier tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, o których mo-
wa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a, art. 42 
ust. 6, a także art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy 
Karta Nauczyciela. 

R o z d z i a ś  II 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ AAT 

§ 2 

1. Dodatek za wysśugę lat przysśuguje nauczycie-
lowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie 
z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela 
oraz za okres urlopu dla poratowania zdrowia, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 
Dodatek ten przysśuguje również za dni nieobec-
nonci w pracy z powodu niezdolnonci do pracy 
wskutek choroby bądź koniecznonci osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
czśonkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
zasiśek z ubezpieczenia spośecznego. (Skarga 
Wojewody Dolnonląskiego do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we Wrocśawiu 
NK.II.0914-10/97/08 z dnia 16 maja 2008 r. na 
§ 2 ust. 1). 

2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku 
za wysśugę  lat  dokonuje  dla  nauczycieli  dy-
rektor szkośy, a dla dyrektora szkośy Burmistrz 
Miasta.  
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R o z d z i a ś  III 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 3 

1. W zależnonci od jakonci pracy oraz speśniania 
warunków, o których mowa w rozporządzeniu 
i w niniejszym regulaminie, nauczycielowi, 
w tym nauczycielowi, któremu powierzono sta-
nowisko dyrektora lub wicedyrektora szkośy, 
może byr przyznany dodatek motywacyjny. 

2. Do szczegóśowych warunków przyznania dodat-
ku motywacyjnego nauczycielowi należy: 
1) Uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięr 

dydaktycznych uczniów, a w tym: 
a) osiągnięr w konkursach, turniejach i olim-

piadach, 
b) uzyskiwanie przez uczniów dobrych wyni-

ków na egzaminach zewnętrznych, 
c) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia 

szczególnie uzdolnionego. 
2) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięr wycho-

wawczo-opiekuńczych, a w tym: 
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów we wspóśpracy 
z rodzicami, 

b) wspóśpraca i pomoc uczniom w pokony-
waniu problemów związanych z patolo-
giami spośecznymi i agresywnymi zacho-
waniami, 

c) efektywne dziaśania na rzecz uczniów po-
trzebujących opieki, wsparcia i pomocy 
socjalnej, wspóśpraca w tym zakresie 
z osobami i instytucjami nwiadczącymi 
pomoc socjalną, 

d) prezentowanie osiągnięr uczniów i do-
brych przykśadów wzorowego, szlachet-
nego i godnego nanladowania zachowania 
się uczniów w szkole, w nrodowisku za-
mieszkania, promowanie tych osiągnięr 
i zachowań  w gazetkach szkolnych, lo-
kalnej prasie i stronach internetowych 
szkośy. 

3) Wprowadzanie innowacji pedagogicznych 
skutkujących efektami w procesie ksztaścenia 
i wychowania, a w tym: 
a) wprowadzanie nowatorskich rozwiązań 

programowych, organizacyjnych lub me-
todycznych mających na celu poprawę ja-
konci pracy szkośy. 

4) Zaangażowanie w realizację czynnonci i za-
jęr, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 
Karty Nauczyciela, a w tym: 
a) inicjowanie i prowadzenie zajęr opiekuń-

czych, wychowawczych i pozaszkolnych 
uwzględniających potrzeby i zaintereso-
wania (z wyśączeniem przydzielonych za-
jęr),  

b) inicjowanie i organizowanie imprez 
i uroczystonci  szkolnych i nrodowisko-
wych, 

c) opieka i wspóśpraca z samorządem klaso-
wym, szkolnymi organizacjami uczniow-
skimi i innymi dziaśającymi w szkole. 

5) Szczególnie efektywne wypeśnianie zadań 
i obowiązków związanych z powierzonym 
stanowiskiem i realizacją innych zadań statu-
towych szkośy. 

6) Podejmowanie zadań edukacyjnych wynika-
jących z priorytetów lokalnej polityki onwia-
towej przyjętych przez organ prowadzący. 

§ 4 

Kwota miesięcznego dodatku motywacyjnego dla 
nauczyciela nie może byr wyższa niż: 
1) 101 wynagrodzenia zasadniczego dla nauczy-

ciela stażysty, 
2) 201 wynagrodzenia zasadniczego dla nauczy-

ciela kontraktowego, 
3) 301 wynagrodzenia zasadniczego dla nauczy-

ciela mianowanego, 
4) 401 wynagrodzenia zasadniczego dla nauczy-

ciela dyplomowanego. 

§ 5 

Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkośy przy-
znaje Burmistrz Miasta, a dla  nauczycieli dyrektor 
szkośy.  

§ 6 

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
nlony, nie krótszy niż dwa miesiące i nie dśuższy 
niż 6 miesięcy. 

§ 7 

Wysokonr nrodków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne ustala się w wysokonci 
61 planowanych nrodków na wynagrodzenia za-
sadnicze w roku budżetowym. 

R o z d z i a ś  IV 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 8 

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, przysśuguje dodatek funkcyjny, z tym 
że:  
1) dyrektorowi szkośy w wysokonci do 301 wyna-

grodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczy-
ciela stażysty z wyksztaśceniem magistra i przy-
gotowaniem pedagogicznym, 

2) wicedyrektorowi do 151 wynagrodzenia zasad-
niczego ustalonego dla nauczyciela stażysty 
z wyksztaśceniem magistra i przygotowaniem 
pedagogicznym.  

§ 9 

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
przysśuguje dodatek funkcyjny. Nauczycielom, któ-
rym powierzono: 
1) wychowawstwo klasy – w wysokonci do 71 

wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla na-
uczyciela stażysty z wyksztaśceniem magistra 
i przygotowaniem pedagogicznym, 

2) funkcję opiekuna stażu – w wysokonci do 31 
wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla na-
uczyciela stażysty z wyksztaśceniem magistra 
i przygotowaniem pedagogicznym. 
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§ 10 

Dodatek funkcyjny przysśuguje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie w wysokonci okrenlonej dla danego sta-
nowiska na okres tego zastępstwa. 

§ 11 

1. Wysokonr dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w § 8, ustala się, uwzględniając: 
1) wielkonr szkośy i jej strukturę organizacyjną, 
2) zśożononr zadań wynikających z zajmowane-

go stanowiska, 
3) liczbę pozostaśych stanowisk kierowniczych 

w szkole, 
4) pozyskiwanie nrodków finansowych z ze-

wnątrz. 
2. Dodatek funkcyjny okrenlony w § 8 pkt 1 przy-

znaje Burmistrz Miasta, natomiast dla stano-
wisk, o których mowa w § 8 pkt 2 oraz w § 9, 
dyrektor szkośy. 

R o z d z i a ś  V 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 12 

1. Nauczycielowi przysśuguje dodatek za warunki 
pracy z tytuśu pracy i prowadzenia zajęr w wa-
runkach trudnych i uciążliwych okrenlonych 
w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia. 

2. Stawka dodatku za warunki pracy wynosi do 
51 wynagrodzenia zasadniczego ustalonego jak 
dla  nauczyciela stażysty z tytuśem magistra 
i przygotowaniem pedagogicznym. 

3. Dodatek za warunki pracy przysśuguje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z którą doda-
tek jest związany, oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysśuguje wynagrodze-
nie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowe-
go. (Skarga Wojewody Dolnonląskiego do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-
cśawiu NK.II.0914-10/97/08 z dnia 16 maja 
2008 r. na § 12 ust. 3). 

4. Dodatek za warunki pracy wypśaca się w caśo-
nci, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach 
trudnych i uciążliwych dla zdrowia caśy obowią-
zujący go wymiar zajęr. Dodatek wypśaca się 
w wysokonci proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel 
realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych 
dla zdrowia tylko częnr obowiązującego wymia-
ru zajęr lub jeżeli jest zatrudniony w niepeśnym 
wymiarze czasu pracy. 

5. Dodatek za warunki pracy przyznaje dla dyrekto-
ra szkośy Burmistrz Miasta, a dla nauczycieli dy-
rektor szkośy. 

R o z d z i a ś  VI 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnego zastępstwa oblicza się wg 
algorytmu stosowanego do ustalenia wysokonci 

stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną 
godzinę przeliczeniową okrenlonego w § 1 roz-
porządzenia. 

2. Za podstawę obliczenia wynagrodzenia za jedną 
godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastęp-
stwa przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze 
powiększone o dodatek za warunki pracy, jeżeli 
praca odbywa się w warunkach trudnych 
i uciążliwych dla zdrowia. 

§ 14 

Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęr nauczyciela, o której 
mowa w § 15, uzyskuje się, mnożąc obowiązkowy 
lub realizowany wymiar zajęr przez 4,16 – z za-
okrągleniem do peśnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęr do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za peśną godzinę. 

§ 15 

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa 
w § 14, przysśuguje nauczycielowi za  zrealizowane 
godziny zajęr dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. (Skarga Wojewody Dolnonląskiego 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocśawiu NK.II.0914-10/97/08 z dnia 16 maja 
2008 r. na § 15). 

R o z d z i a ś  VII 

NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE 
ZE STOSUNKU PRACY 

§ 16 

Z utworzonego w budżecie organu prowadzącego 
szkośy specjalnego funduszu nagród  za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli pozostawia 
się: 
1) 801 nrodków tego funduszu do dyspozycji dy-

rektorów szkóś, 
2) 201 nrodków tego funduszu do dyspozycji 

Burmistrza Miasta. 

§ 17 

Nagrody,  o których mowa w § 16,  mogą  byr 
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
a w uzasadnionych wypadkach również w innym 
czasie. 

§ 18 

1. Nagrody, o których mowa w § 16, mogą byr 
przyznane nauczycielowi, który posiada co naj-
mniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub po-
zytywną ocenę dorobku za okres stażu oraz 
speśnia odpowiednio co najmniej:  
a) 3 z okrenlonych w ust. 2 kryteriów  w odnie-

sieniu do nagrody dyrektora szkośy, 
b) 5 z okrenlonych w ust. 2 kryteriów w odnie-

sieniu do nagrody Burmistrza Miasta. 
2. Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli:  

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej: 
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-

dzone w sprawdzianach i egzaminach 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnonląskiego Nr 154 –  10991  – Poz. 1810 
 

uczniów, przeprowadzonych przez okrę-
gowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje dziaśalnonr innowacyjną w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowywania 
autorskich programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, po-
twierdzone zakwalifikowaniem uczniów do 
udziaśu w zawodach, konkursach i olim-
piadach przedmiotowych lub zajęciem 
przez uczniów bądź zespóś uczniów I–III 
miejsca w konkursach, zawodach, prze-
glądach i festiwalach różnych szczebli, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia 
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub 
z uczniami mającymi trudnonci w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uro-
czystonci szkolne i nrodowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą dziaśalnonr wycho-
wawczą w klasie lub szkole, w szczegól-
nonci przez organizowanie wycieczek, 
udziaś uczniów w spektaklach teatralnych, 
koncertach, wystawach i spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidśowo organizuje i prowadzi letni lub 
zimowy wypoczynek dla dzieci i mśodzie-
ży, 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej, pochodzącym 
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi dziaśalnonr mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii 
spośecznej wnród dzieci i mśodzieży, 
w szczególnonci narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje wspóśpracę szkośy lub placówki 
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, 
policją, organizacjami i stowarzyszeniami 
oraz rodzicami w zakresie zapobiegania 
i usuwania przejawów patologii spośecznej 
i niedostosowania spośecznego dzieci 
i mśodzieży,  

d) organizuje udziaś rodziców w życiu szkośy 
lub placówki, rozwija formy wspóśdziaśania 
szkośy lub placówki z rodzicami, 

3) w zakresie dziaśalnonci pozaszkolnej, polega-
jącej na: 
a) udziale w zorganizowanych formach do-

skonalenia zawodowego, 
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmujących 
pracę w zawodzie nauczyciela. 

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą 
byr przyznawane nauczycielom po przepraco-
waniu w szkole co najmniej jednego roku. 

§ 19 

1. Burmistrz Miasta przyznaje nagrody dla dyrekto-
rów szkóś z wśasnej inicjatywy bądź na wniosek 
Rady Pedagogicznej. 

2. Nagrody dla nauczycieli przyznaje dyrektor szko-
śy z wśasnej inicjatywy, na wniosek Rady Rodzi-
ców lub Rady Pedagogicznej. 

3. Nagrody dla nauczycieli może przyznar Bur-
mistrz Miasta z wśasnej inicjatywy bądź na 
wniosek dyrektora szkośy. 

4. Wnioski o nagrody przyznawane z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej należy skśadar najpóźniej do 
30 wrzennia każdego roku odpowiednio 
w Biurze Obsśugi Klienta w Urzędzie Miasta lub 
w sekretariacie szkośy. 

§ 20 

Wnioski o przyznanie nagrody ze specjalnego fun-
duszu nagród winny zawierar: 
1) imię i nazwisko osoby, dla której wnioskowana 

jest nagroda, 
2) nazwę szkośy, stanowisko i peśnione funkcje, 
3) uzasadnienie wniosku wg kryteriów okrenlonych 

w § 18 ust. 2. 

R o z d z i a ś  VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21 

Traci  moc  uchwaśa  nr IV/17/07  Rady  Miasta 
Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu okrenlającego wysokonr 
stawek i szczegóśowe warunki przyznawania do-
datków oraz innych nwiadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w szkośach 
prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój. 

§ 22 

Wykonanie uchwaśy powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jedlina-Zdrój. 

§ 23 

Uchwaśa wchodzi w życie po upśywie 14 dni od 
dnia ogśoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnonląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2008 roku. 
 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
NR XIX/189/08 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

w sprawie  zwianz wie siowego  poanu zagospoaarowania przestrzennego 
wiasta Krtz Wroiławsaie aoa terenów w re onie uoii Dębowe  i Poatanowe  

 Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 5 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. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 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), 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 r. Nr 127, poz. 880), w nawiązaniu do uchwaśy 
nr X/106/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocśawskich z dnia 28 sierpnia 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocśawskie dla tere-
nów w rejonie ulic Dębowej i Platanowej oraz po stwierdzeniu zgodnonci ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kąty Wrocśawskie uchwalonym przez Radę Miejską w Kątach Wrocśaw-
skich uchwaśą nr LVI/403/06 z dnia 12 października 2006 r. uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Przedmiot uchwaśy 
1. Uchwala się zmianę  miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Kąty Wro-
cśawskie dla obszarów pośożonych w granicach 
okrenlonych w zaśączniku nr 1 do uchwaśy,  
zwaną  dalej planem. 

2. Plan jest wyrażony w postaci: 
1) tekstu planu stanowiącego trenr uchwaśy, 
2) rysunku planu stanowiącego zaśącznik nr 1 

do uchwaśy, 
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań wśasnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych stano-
wi zaśącznik nr 2 do uchwaśy. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego stanowi zaśącz-
nik nr 3 do uchwaśy. 

5. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i ksztaśtowania śadu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony nrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóśczesnej, 

5) wymagań wynikających z potrzeb ksztaśto-
wania przestrzeni publicznych, 

  6) parametrów i wskaźników ksztaśtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywnonci zabudowy, 

  7) granic i sposobów zagospodarowania terenu 
lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

  8) szczególnych zasad i warunków scalania 
nieruchomonci i podziaśu nieruchomonci ob-
jętych planem miejscowym, 

  9) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów  komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

11) sposobu  i  terminu  tymczasowego  zago-
spodarowania, urządzenia i użytkowania te-
renu, 

12) stawki procentowej, na podstawie której 
ustala się jednorazową opśatę, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie okrenlają-
cym: 
1) granice obszarów objętych planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach  zagospoda-
rowania,  

3) obowiązujące linie zabudowy, 
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4) przeznaczenie terenów oznaczonych symbo-
lem MN – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna wolno stojąca. 

§ 2 

Okrenlenie terminologii 
Ilekror w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumier niniejszą 

uchwaśę Rady Miejskiej w Kątach Wrocśawskich, 
2) planie – należy przez to rozumier zmianę miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenów pośożonych w rejonie ulic Dębo-
wej i Platanowej, uchwaloną niniejszą uchwaśą, 

3) rysunku planu – należy przez to rozumier rysu-
nek w skali 1:1000 stanowiący zaśącznik nr 1 
do uchwaśy, 

4) obszarze – należy przez to rozumier dwa obsza-
ry objęte uchwaśą, 

5) terenie – należy przez to rozumier tereny wyod-
rębnione na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem przeznaczenia tere-
nu, 

6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumier linię okrenlającą odlegśonr od linii roz-
graniczającej drogi, na której należy lokalizowar 
budynek,  

7) usśugach nieuciążliwych – należy przez to rozu-
mier takie usśugi, które w miejscu lokalizacji 
i poza granicami dziaśki, na której się znajdują, 
nie spowodują naruszenia przepisów dotyczą-
cych standardów jakonci nrodowiska okrenlone-
go dla funkcji mieszkaniowej oraz usśugi niebę-
dące usśugami rzemienlniczymi, 

8) nachyleniu symetrycznym pośaci dachu – należy 
przez to rozumier takie nachylenie pośaci, któ-
rych kąt nachylenia jest jednakowy po obu stro-
nach kalenicy dachu pokrywającego zasadniczą 
bryśę budynku, daszków pokrywających wy-
stawki okienne oraz wykuszy i wystających 
z zasadniczej bryśy budynku jego częnci,  

9) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mier przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi. 

§ 3 

Ustalenia ogólne dla obszarów objętych uchwaśą 
1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania 
1) plan ustala przeznaczenie terenów pod zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną wolno 
stojącą oznaczoną symbolem MN, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania są okrenlone na rysunku planu. 

2. Zasady ochrony i ksztaśtowania śadu przestrzen-
nego 
Planowanej zabudowie należy nadar formę cha-
rakteryzującą się dachami stromymi o pośaciach 
nachylonych pod kątem 35°–45°, krytych da-
chówką lub materiaśem dachówkopodobnym, 
wysokoncią budynków do dwóch kondygnacji – 
w tym druga kondygnacja w dachu, lecz nie 
wyższą niż 9 m licząc od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu. 

3. Zasady ochrony nrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 
1) usśugi prowadzone w ramach budynku 

mieszkalnego nie mogą powodowar uciążli-
wonci dla mieszkańców,  

2) dla caśego obszaru objętego uchwaśą dopusz-
czony jest poziom haśasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, okrenlony 
w przepisach odrębnych, 

3) grunty niezabudowane i nieutwardzone nale-
ży przeznaczyr na zieleń (powierzchnię biolo-
gicznie czynną), która powinna stanowir 
min. 501 powierzchni każdej wydzielonej 
dziaśki, 

4) do celów grzewczych należy stosowar sys-
temy proekologiczne o wysokiej sprawnonci 
spalania i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń, 

5) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 
obowiązują ustalenia zawarte w ust. 4. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków  
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakre-

sie robót ziemnych inwestor zobowiązany 
jest do pisemnego zgśoszenia Dolnonląskiemu 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków 
o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac 
ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprze-
dzeniem, 

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane będzie pod-
jęcie ratowniczych badań wykopaliskowych, 
za pozwoleniem Dolnonląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 

5. Wymagania wynikające z ksztaśtowania prze-
strzeni publicznych 
Na obszarze objętym planem nie występuje 
przestrzeń publiczna. 

6. Parametry i wskaźniki ksztaśtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnonci podano w § 4. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych, w tym te-
renów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 
1) obszar objęty planem nie leży na terenach 

górniczych oraz zagrożonych powodzią 
i osuwaniem się mas ziemnych, 

2) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych 
okrenlono w ust. 3 i 4.  

8. Szczegóśowe zasady i warunki scalania i podzia-
śu nieruchomonci: 
1) dopuszcza się wydzielanie dziaśek dla obiek-

tów infrastruktury technicznej, 
2) w przypadku wydzielenia dziaśki dla obiektów 

infrastruktury technicznej, dziaśce tej należy 
zapewnir dostęp oraz nadar powierzchnię 
niezbędną dla lokalizacji tych urządzeń. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 
1) zasady rozbudowy systemu komunikacyjne-

go, 
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a) obsśugę komunikacyjną obszarów objętych 
planem ustala się z istniejących ulic Dę-
bowej i Platanowej,  

b) miejsca parkingowe należy zapewnir na 
terenie wśasnym, 

c) w obrębie każdej wydzielonej dziaśki nale-
ży przewidzier następującą ilonr miejsc 
parkingowych:  
– dla dziaśek przeznaczonych pod zabu-

dowę mieszkaniową – minimalnie 
2 miejsca parkingowe, w tym jedno 
dopuszcza się w garażu,  

– dla dziaśek przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową z usśugami – mi-
nimalnie 2 miejsca parkingowe dla 
mieszkańców oraz minimalną ilonr 
miejsc parkingowych wynikającą z po-
wierzchni użytkowej usśugi, tj.: do 
50 m2 – minimalnie 2 miejsca parkin-
gowe; powyżej 50 m2 – po jednym 
miejscu parkingowym na każde 25 m2 
i dodatkowo dwa stanowiska parkin-
gowe; 

2) zasady rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej: 
a) zewnętrzną infrastrukturę techniczną sta-

nowi istniejąca sier zlokalizowana w uli-
cach Dębowej i Platanowej oraz sier, któ-
ra będzie realizowana zgodnie z planem 
uchwalonym uchwaśą nr XXXII/254/96 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocśawskich 
z dnia 16 grudnia 1996 r.,  

b) dopuszcza się możliwonr realizacji urzą-
dzeń technicznych uzbrojenia towarzyszą-
cych inwestycjom na terenach wśasnych 
inwestorów, 

c) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakre-
sie zaopatrzenia w wodę, energię elek-
tryczną, telefonię, gaz i odprowadzenia 
ncieków oraz lokalizacje urządzeń związa-
nych z tymi sieciami wymagają uzyskania 
warunków technicznych od wśanciwych 
dysponentów sieci, 

d) zaopatrzenie w wodę ustala się poprzez 
budowę przyśączy do istniejącej miejskiej 
sieci wodociągowej zlokalizowanej na te-
renie ulic Dębowej i Platanowej, 

e) odprowadzanie ncieków bytowych ustala 
się poprzez budowę przyśączy do istnieją-
cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanej na terenie ulic Dębowej 
i Platanowej,  

f) odprowadzanie wód opadowych ustala 
się: 
– dopuszcza się powierzchniowe odpro-

wadzenie wód opadowych na trawniki 
i ogród w obrębie każdej wydzielonej 
dziaśki, w sposób uniemożliwiający 
spśyw wód opadowych na teren dziaśek 
sąsiednich, 

– dopuszcza się, po zrealizowaniu gmin-
nej kanalizacji deszczowej, odprowa-
dzenie wód opadowych do tej sieci, 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną ustala 
się poprzez rozbudowę istniejącej sieci ka-
blowej niskiego napięcia zlokalizowanej 
w ulicach Dębowej i Platanowej, 

h) zaopatrzenie w gaz ustala się poprzez bu-
dowę przyśączy do istniejącej sieci gazo-
wej zlokalizowanej w ulicy Dębowej, po 
speśnieniu warunków technicznych i eko-
nomicznych przyśączenia, 

i) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się: 
– stosowanie urządzeń grzewczych 

o wysokiej sprawnonci spalania i niskim 
stopniu emisji zanieczyszczeń, 

– dopuszcza się stosowanie odnawial-
nych źródeś energii, 

j) wyposażenie w sier telekomunikacyjną 
ustala się poprzez budowę przyśączy do 
istniejącej kablowej sieci telekomunikacyj-
nej zlokalizowanej w ulicy Dębowej, 

k) w zakresie usuwania odpadów ustala się: 
– odpady bytowe gromadzone czasowo 

należy segregowar, a miejsce ich gro-
madzenia obudowar, 

– miejsce gromadzenia i segregacji odpa-
dów bytowych należy zlokalizowar na 
terenie wśasnym inwestora, 

– odpady bytowe należy usuwar w spo-
sób zgodny z gminnym systemem go-
spodarki odpadami, 

– odpady powstaśe w wyniku prowadze-
nia dziaśalnonci usśugowej należy usu-
war w sposób zgodny z przepisami od-
rębnymi. 

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenu 
Nie  przewiduje  się  tymczasowego  sposobu 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenu. 

§ 4 

Ustalenia szczegóśowe dla terenów wydzielonych 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czonych symbolem MN  
1) teren przeznacza się pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną wolno stojącą z dopusz-
czeniem usśug nieuciążliwych, 

2) w obrębie każdej wydzielonej dziaśki dopuszcza 
się wariantową możliwonr lokalizowania zabu-
dowy: 
a) mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, 
b) mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej 

z wbudowaną lub dobudowaną usśugą, 
3) w ramach prowadzonej dziaśalnonci usśugowej 

dopuszcza się usśugi nieuciążliwe,  
4) dopuszcza się lokalizowanie: 

a) garaży wolno stojących, 
b) obiektów infrastruktury technicznej, 

5) dopuszcza się zabudowę o wysokonci do dwóch 
kondygnacji, w tym druga kondygnacja w da-
chu, lecz nie wyższą niż 9 m licząc od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu, dachach 
stromych o pośaciach nachylonych symetrycznie 
pod kątem 35°–45°, krytych dachówką lub ma-
teriaśem dachówkopodobnym, 
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6) zabudowę należy sytuowar z zachowaniem: 
a) obowiązującej linii zabudowy wynoszącej 

10 m od linii rozgraniczającej ulicy Dębowej, 
b) obowiązującej linii zabudowy wynoszącej 

6 m od linii rozgraniczającej ulicy Platanowej,   
7) w obrębie każdej wydzielonej dziaśki należy za-

chowar min. 501 powierzchni biologicznie 
czynnej przeznaczonej na zieleń ogrodu przydo-
mowego, 

8) z uwagi na pośożenie obszaru objętego planem 
w rejonie, na którym mogą wystąpir zabytki ar-
cheologiczne, obowiązują ustalenia zawarte 
w § 3 ust. 4 pkt 2 oraz przepisy odrębne doty-
czące ochrony dóbr kultury. 

 
 

§ 5 

Ustalenia końcowe 
1. Jednorazową opśatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się w wysokonci 101. 

2. Wykonanie uchwaśy powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Kąty Wrocśawskie. 

3. Uchwaśa wchodzi w życie po upśywie 30 dni od 
daty jej ogśoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnonląskiego. 

 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ADAM KLIMCZAK 
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Załriznia nr 1 ao uihwałz Raaz Mie saie  
w Krtaih Wroiławsaiih nr XIX/189/08 
z ania 25 awietnia 2008 r. (poz. 1811) 
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Załriznia nr 2 ao uihwałz Raaz Mie saie  
w Krtaih Wroiławsaiih nr XIX/189/08 
z ania 25 awietnia 2008 r. (poz. 1811) 

 
 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kąty Wrocśawskie dla terenów w rejonie ulic Dębowej i Platanowej 
 
 
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wro-
cśawskie dla terenów w rejonie ulic Dębowej i Platanowej w trakcie wyśożenia do wglądu 
publicznego w dniach od 28 stycznia 2008 r. do 20 lutego 2008 r. oraz w okresie 14 dni od 
dnia zakończenia okresu wyśożenia planu uwag nie wniesiono.  
 

 
 

Załriznia nr 3 ao uihwałz Raaz Mie saie  
w Krtaih Wroiławsaiih nr XIX/189/08 
z ania 25 awietnia 2008 r. (poz. 1811) 

 
 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kąty Wrocśawskie dla terenów rejonie ulic Dębowej i Platanowej, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wśasnych gminy, 

oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocśawskie 
dla terenów w rejonie ulic Dębowej i Platanowej nie przewiduje wprowadzenia inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do  zadań wśasnych gminy. 
 

 
 

1812 

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY 
NR 81/XV/2008 

z dnia 13 marca 2008 r. 

w sprawie ustaoenia na 2008 r. reguoawinu oareśoa riego wzsoaość 
oraz szizegółowe warunai przzznawania aoaataów oraz innzih sałaaniaów 
wznagroazenia   nauizziieoow   zatruanionzw   w   szaołaih,   aoa   atórzih 

organew prowaazrizw  est Gwina Ciepłowoaz 

 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), 
art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokonci 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, 
poz. 181 ze zmianami) Rada Gminy Ciepśowodny uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na 2008 r. regulamin okrenlający wyso-
konr oraz szczegóśowe warunki przyznawania na-
uczycielom:  
1) dodatku za wysśugę lat, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3) dodatku funkcyjnego, 

4) dodatku za warunki pracy, 
5) dodatku mieszkaniowego, 
6) dodatku wiejskiego, 
7) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, 
8) nagród ze specjalnego funduszu nagród. 
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§ 2 

Doaatea za wzsługę oat 

1. Dodatek za wysśugę lat przysśuguje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-

lendarzowego następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel nabyś prawo do dodatku 
lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli 
nabycie prawa nastąpiśo w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa nastą-
piśo od pierwszego dnia miesiąca; 

3) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz 
za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie lub 
zasiśek z ubezpieczenia spośecznego. 

(Skarga Wojewody Dolnonląskiego do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocśa-
wiu NK.II.0914-7/104/08 z dnia 27 maja 
2008 r. na § 2 ust. 1). 

2. Nauczycielom przysśuguje dodatek za wysśugę 
lat w wysokonci 11 wynagrodzenia zasadnicze-
go za każdy rok pracy, wypśacany w okresach 
miesięcznych, poczynając od czwartego roku 
pracy, z tym że dodatek ten nie może przekro-
czyr 201 wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wy-
sśugę lat okrenla rozporządzenie Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokonci minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 22, poz. 181 ze zmianami). 

4. Nauczycielom zatrudnionym w niepeśnym wy-
miarze zajęr przysśuguje dodatek za wysśugę lat 
proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. 

5. Dodatki za wysśugę lat dla nauczycieli Gimna-
zjum, Szkośy Podstawowej, Przedszkola i Wice-
dyrektora Zespośu przyznaje dyrektor Zespośu 
Szkóś Samorządowych, a dla dyrektora Zespośu 
Szkóś Samorządowych Wójt Gminy. 

§ 3 

Doaatea wotzwaiz nz aoa nauizziieoi 

1. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na-
uczycielom zgodnie z § 6 rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokonci minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami, 
a w szczególnonci: 
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne 

uczniów; 
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w kon-

kursach, turniejach i olimpiadach oraz w in-
nych obszarach dziaśań, związanych z reali-
zowanym procesem dydaktycznym;  

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów poprzez ksztaśtowa-
nie postaw odpowiedzialnonci za wśasną 
edukację,   planowania   wśasnej  przyszśonci, 

pracy nad sobą oraz wśanciwych postaw 
moralnych i spośecznych; 

  4) skuteczne przeciwdziaśanie agresji, patolo-
giom i uzależnieniom; 

  5) aktywne i efektywne dziaśania na rzecz 
uczniów potrzebujących opieki, z uwzględ-
nieniem ich potrzeb, w szczególnonci 
w staśej wspóśpracy z rodzicami, wśanciwy-
mi instytucjami i osobami nwiadczącymi 
pomoc socjalną; 

  6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-
stonci szkolnych; 

  7) opieka nad samorządem uczniowskim lub 
innymi organizacjami uczniowskimi dziaśają-
cymi w szkole; 

  8) inicjowanie i staśe prowadzenie nadobo-
wiązkowych zajęr pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych; 

  9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia 
szczególnie uzdolnionego; 

10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowo-
czesnych metod nauczania i wychowania 
we wspóśpracy z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny oraz innymi instytu-
cjami wspomagającymi; 

11) skuteczne zarządzanie szkośą zapewniające 
ciągśy rozwój i doskonalenie jakonci jej pra-
cy; 

12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw 
istotnie zwiększających udziaś i rolę szkośy 
w nrodowisku lokalnym; 

13) posiadanie wyróżniającej oceny pracy.  
2. Dodatek motywacyjny może byr przyznany na-

uczycielom za wyjątkiem: 
1) przebywających na urlopach macierzyńskich, 

wychowawczych, zdrowotnych; 
2) przebywających na zwolnieniu lekarskim. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
okrenlony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dśuż-
szy niż 6 miesięcy roku szkolnego. 
1) Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjne-

go nauczyciel otrzymuje na pinmie. 
4. Fundusz na dodatek motywacyjny stanowi 31 

planowanych nrodków finansowych na wyna-
grodzenia zasadnicze nauczycieli. 

5. Ustala się dodatek motywacyjny do 201 wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela. 

6. Wysokonr dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 
poziom speśnienia warunków, o którym mowa 
w ust. 1, ustala dyrektor, w stosunku do dyrek-
tora Wójt Gminy. 

§ 4 

Doaatea funaiz nz 

1. Dodatek funkcyjny przysśuguje nauczycielom, 
którym powierzono: 
1) stanowisko dyrektora Zespośu Szkóś Samo-

rządowych – od 1.000 zś do 1.500 zś mie-
sięcznie brutto,  

2) stanowisko wicedyrektora w Zespole Szkóś 
Samorządowych – od 700 zś do 1.200 zś 
brutto. 
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2. Wysokonr dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1, ustala: 
1) dla dyrektora – Wójt Gminy,  
2) dla wicedyrektora – dyrektor Zespośu Szkóś 

Samorządowych.  
3. Dodatek funkcyjny przysśuguje nauczycielowi 

w tytuśu wykonywania zadań: 
1) opiekuna stażu – w wysokonci 50 zś mie-

sięcznie brutto, 
2) wychowawcy klasy w Gimnazjum – 100 zś 

miesięcznie brutto, 
3) wychowawcy klasy w Szkole Podstawowej – 

95 zś miesięcznie brutto, 
4) wychowawcy oddziaśu przedszkolnego – 

90 zś miesięcznie, 
5) doradcy metodycznego – 40 zś miesięcznie 

brutto. 
4. Prawo do dodatku funkcyjnego przysśuguje 

w okresie zajmowania odpowiedniego stanowi-
ska kierowniczego lub wykonywania zadań, za 
które przysśuguje dodatek. 

5. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub 
funkcje powierzono nauczycielowi na okres nie-
obejmujący peśnych miesięcy, dodatek funkcyjny 
wypśaca się w wysokonci proporcjonalnej do 
czasu peśnienia związanych z nimi obowiązków. 

6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem 
przysśuguje również osobie, której powierzono 
odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej 
osoby, jenli jej nieobecnonr w pracy przekracza 
3 miesiące. 

7. Dodatki funkcyjne nie przysśugują w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecnonci w pracy, 
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia 
w okresach, za które nie przysśuguje wynagro-
dzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestaś peśnienia stanowiska, wy-
chowawstwa lub funkcji z innych powodów, 
a jeżeli zaprzestanie tego peśnienia nastąpiśo 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

(Skarga Wojewody Dolnonląskiego do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego we Wrocśawiu 
NK.II.0914-7/104/08 z dnia 27 maja 2008 r. na 
§ 4 ust. 6, ust. 7). 

§ 5 

Wznagroazenie za goazinz ponaawzwiarowe 
i goazinz aoraźnzih zastępstw 

1. Definicję godziny ponadwymiarowej i godziny 
doraźnego zastępstwa okrenla art. 35 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami). 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (śącznie za warunki pracy, jeżeli praca 
w tej godzinie zostaśa zrealizowana w warun-
kach uprawniających do dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju 
zajęr dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa ustala się wedśug stawki osobistego 
zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem 
dodatku za warunki pracy. 

4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną go-
dzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na 
zasadach, o których mowa w ust. 3, ustala się, 
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (śącznie za warunki pra-
cy w tej godzinie zostaśa zrealizowana w warun-
kach uprawniających do dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru 
godzin. 

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, 
o której mowa w ust. 2 i 4, uzyskuje się, mno-
żąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z za-
okrągleniem do peśnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęr do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za peśną godzinę. 

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
przydzielone w planie organizacyjnym szkośy, 
a niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, a w szczególnonci: zawieszenie za-
jęr, wyjazdy uczniów na wycieczki lub imprezy, 
przysśuguje wynagrodzenie jak za godziny fak-
tycznie odbyte. 

§ 6 

Nagroaz ze spei aonego funauszu nagróa 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokonci 11 pla-
nowanych nrodków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli planuje dyrektor Zespośu Szkóś Sa-
morządowych w rocznym planie finansowym 
Gimnazjum, Szkośy Podstawowej i Przedszkola, 
z tego: 
1) 701 nrodków funduszu przeznacza się na 

nagrody przyznawane przez dyrektora Zespo-
śu Szkóś Samorządowych, 

2) 301 nrodków funduszu przeznacza się na 
nagrody przyznawane przez Wójta. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu mają charakter 
uznaniowy. 

3. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione 
jest w szczególnonci od: 
1) posiadania wyróżniającej oceny pracy, 
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub 

roku szkolnym poprzedzającym rok przyzna-
nia nagrody dodatku motywacyjnego przez 
6 miesięcy, 

3) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub 
opiekuńczej,  

4) aktywnej dziaśalnonci na rzecz onwiaty 
w Gminie.  

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody: 
1) dla dyrektora może wystąpir Zastępca Wójta 

Gminy, 
2) dla nauczycieli może wystąpir wicedyrektor 

Zespośu Szkóś Samorządowych, 
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3) dla nauczycieli organizacja związkowa dziaśa-
jąca w szkole. 

5. Nagrody nauczycielom przyznają: 
1) ze nrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

– dyrektor Zespośu Szkóś, 
2) ze nrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

– Wójt Gminy, 
3) o przyznanych nagrodach Dyrektor ZSS in-

formuje organizację związkową dziaśającą 
w szkole. 

6. Nagrody, o których mowa ust. 3, przyznawane 
są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgo-
dą Wójta, może przyznar nauczycielowi nagrodę 
w innym czasie. 

§ 7 

Doaatea za warunai praiz 

1. Nauczycielowi przysśuguje dodatek za warunki 
pracy z tytuśu pracy w trudnych i uciążliwych 
warunkach okrenlonych w przepisach § 8 i § 9 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokonci 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze 
zmianami).  

2. Nauczycielom prowadzącym indywidualne na-
uczanie dziecka zakwalifikowanego do ksztaśce-
nia specjalnego przysśuguje dodatek w wysoko-
nci 101 stawki godzinowej, obliczanej jak za 
godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie 
przepracowaną godzinę. 

3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych 
okrenlonych w § 9 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokonci minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 22, poz. 181) ustala się w wyso-
konci 101 stawki godzinowej, obliczanej jak za 
godziny ponadwymiarowe, za godziny faktycz-
nie przepracowane. 

4. Dodatek za warunki pracy przyznaje: 
1) nauczycielowi – dyrektor Zespośu Szkóś Sa-

morządowych, 
2) dyrektorowi – Wójt Gminy. 

(Skarga Wojewody Dolnonląskiego do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego we Wrocśawiu 
NK.II.0914-7/104/08 z dnia 27 maja 2008 r. na 
§ 7 ust. 2 we fragmencie: „za każdą faktycznie 
przepracowaną godzinę”, ust. 3 we fragmencie: 
„za godziny faktycznie przepracowane”). 

§ 8 

Doaatea wieszaaniowz 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiej-
skim, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w wy-
miarze nie niższym niż pośowa obowiązującego 

wymiaru zajęr, przysśuguje dodatek mieszka-
niowy. 

2. Wysokonr nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego uzależniona jest od stanu rodzinnego 
nauczyciela i wynosi miesięcznie: 
1) dla 1 osoby w rodzinie – 11 minimalnego 

wynagrodzenia na dany rok ogśoszonego 
przez Prezesa Rady Ministrów, 

2) dla 2 osób w rodzinie – 21 minimalnego 
wynagrodzenia na dany rok ogśoszonego 
przez Prezesa Rady Ministrów, 

3) dla 3 osób w rodzinie – 31 minimalnego 
wynagrodzenia na dany rok ogśoszonego 
przez Prezesa Rady Ministrów, 

4) dla 4 osób i więcej w rodzinie – 41 minimal-
nego wynagrodzenia na dany rok ogśoszone-
go przez Prezesa Rady Ministrów. 

3. Do czśonków rodziny, o których mowa w ust. 2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących – żona i dzieci uczące się do 
ukończenia 24 roku życia i nieposiadające wśa-
snego źródśa dochodu. 

4. Nauczycielowi i jego wspóśmaśżonkowi, będące-
go także nauczycielem, stale z nim zamieszkują-
cemu, przysśuguje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy, w wysokonci okrenlonej w ust. 2. Maś-
żonkowie wspólnie okrenlają pracodawcę, który 
będzie im wypśacaś ten dodatek.  

5. O zaistniaśej zmianie liczby czśonków rodziny, 
o której  mowa  w  ust. 3,  nauczyciel  otrzymu-
jący dodatek jest obowiązany niezwśocznie po-
wiadomir dyrektora Zespośu Szkóś Samorządo-
wych, dyrektor otrzymujący dodatek – Wójta 
Gminy.  

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysśuguje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytuśu prawnego do zajmowa-

nego przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel zśożyś 
wniosek o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysśuguje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach: 
1) nienwiadczenia  pracy, za które przysśuguje 

wynagrodzenie, 
2) korzystania z urlopu wychowawczego, 
3) pobierania zasiśku z ubezpieczenia spośeczne-

go. 
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 

się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w § 8 ust. 4, na ich 
wspólny wniosek. 

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor Ze-
spośu Szkóś Samorządowych, dyrektorowi – 
Wójt Gminy. 

§ 9 

Doaatea wie sai 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnio-
nemu na terenie wsi, przysśuguje dodatek wiej-
ski w wysokonci 101 wynagrodzenia zasadni-
czego. 
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2. W przypadku zatrudnienia nauczyciela przedmio-
tu języków obcych, w którym występuje deficyt 
kadr, można zwiększyr dodatek wiejski do 301 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

3. Dodatek wiejski przyznaje: 
1) nauczycielowi – Dyrektor Zespośu Szkóś Sa-

morządowych, 
2) dyrektorowi – Wójt Gminy.  

4. Przepis § 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 10 

Wykonanie uchwaśy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11 

Uchwaśa wchodzi w życie po upśywie 14 dni od 
dnia ogśoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnonląskiego z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2008 r.  
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 WŁADYSŁAW GLUZA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE 
NR XIII/72/2008 

z dnia 13 marca 2008 r. 

w  sprawie   oareśoenia   zasaa   przzznawania   powoiz   zarowotne   aoa 
nauizziieoi   zatruanionzih   w  poaiówaaih   oświatowzih   prowaazonzih 

przez Gwinę Czarnz Bór 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), w związku z art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

1. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnio-
nych w placówkach onwiatowych prowadzo-
nych przez Gminę Czarny Bór przeznacza się 
w budżecie gminy nrodki finansowe w wysoko-
nci 0,31 planowanych rocznych nrodków na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. (Skarga 
Wojewody Dolnonląskiego do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we Wrocśawiu 
NK.II.0914-10/96/08 z dnia 16 maja 2008 r. na 
§ 1 ust. 1). 

2. Środkami na pomoc zdrowotną administruje 
i dysponuje dyrektor placówki onwiatowej. 

3. Placówki onwiatowe otrzymują z budżetu gminy 
nrodki na ten cel proporcjonalnie do funduszu 
pśac danej placówki onwiatowej. 

§ 2 

1. Do korzystania ze nrodków na pomoc zdrowotną 
uprawnieni są: 
1) nauczyciele zatrudnieni w placówkach onwia-

towych prowadzonych przez Gminę Czarny 
Bór, w wymiarze co najmniej 1/2 peśnego 
wymiaru czasu pracy, dla których dana pla-

cówka onwiatowa jest podstawowym miej-
scem pracy, 

2) nauczyciele emeryci i rencinci – byli pracow-
nicy jednostek onwiatowych wymienionych 
w pkt 1. 

(Skarga Wojewody Dolnonląskiego do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocśa-
wiu NK.II.0914-10/96/08 z dnia 16 maja 
2008 r. na § 2 ust. 1). 

2. Nauczyciel zatrudniony w kilku placówkach 
onwiatowych na terenie Gminy Czarny Bór 
otrzymuje pomoc zdrowotną od pracodawcy, 
który zatrudnia go w wyższym wymiarze. 

§ 3 

Pomoc zdrowotna przyznawana jest na: 
– dofinansowanie kosztów leczenia ambulatoryj-

nego, szpitalnego i sanatoryjnego, 
– dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjne-

go, aparatów sśuchowych itp., 
– dofinansowanie dodatkowej opieki zdrowotnej 

(opiekuna, pielęgniarki), 
– dofinansowanie kosztów zakupu leków dla osób 

przewlekle chorych. 
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§ 4 

W celu uzyskania pomocy zdrowotnej, wniosko-
dawca przedkśada dyrektorowi placówki onwiato-
wej następujące dokumenty: 
– wniosek, którego wzór stanowi zaśącznik do 

niniejszego regulaminu, 
– aktualne zanwiadczenie lekarskie o stanie zdro-

wia nauczyciela, 
– onwiadczenie o wysokonci dochodu netto na 

czśonka rodziny z ostatnich  trzech miesięcy po-
przedzających miesiąc, w którym zostaś zśożony 
wniosek, 

– rachunków i faktur za koszty leczenia, zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, usśugi opiekuńcze itp. 

§ 5 

1. Wnioski o pomoc zdrowotną rozpatrywane są 
przez dyrektora placówki onwiatowej raz na 
kwartaś. W wyjątkowych sytuacjach (nagśych 
zdarzeniach losowych) wniosek o pomoc zdro-
wotną rozpatrywany jest w terminie 2 tygodni 
od jego zśożenia. 

2. Pomoc zdrowotna może byr przyznana nauczy-
cielowi nie częnciej niż raz w roku.  
W uzasadnionych przypadkach może byr przy-
znana powtórnie w danym roku. 

§ 6 

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jedno-
razowego bezzwrotnego nwiadczenia pieniężne-
go.  

2. Wysokonr przyznanej pomocy uzależniona jest 
od wysokonci nrodków na ten cel, którymi dys-
ponuje dana placówka onwiatowa, oraz od sytu-
acji materialnej nauczyciela, uwzględniającej po-
niesione koszty leczenia. 

§ 7 

Wykonanie uchwaśy powierza się Wójtowi Gminy 
Czarny Bór. 

§ 8 

Traci moc uchwaśa Rady Gminy w Czarnym Borze 
nr X/54/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w spra-
wie okrenlenia zasad przyznawania pomocy zdro-
wotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
onwiatowych prowadzonych przez Gminę Czarny 
Bór. 

§ 9 

Uchwaśa wchodzi w życie po upśywie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnonląskiego. 
 
 
 

 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY GMINY 

 HENRYKA WYSZOWSKA 
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Załriznia ao uihwałz Raaz Gwinz 
w Czarnzw Borze nr XIII/72/2008 
z ania 13 waria 2008 r. (poz. 1813) 
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1814 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 
NR XVII/194/08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w  sprawie  uihwaoenia  zwianz  wie siowego  poanu  zagospoaarowania 
przestrzennego aoa obrębu wsi Długołęaa, w izęśii aotzizrie  aziałea 
nr ew. 28, izęśii aziałai nr 27,  izęśii aziałai nr 492/2 w gwinie Długołęaa 

– MPZP DŁUGOŁĘKA I 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
w nawiązaniu do uchwaśy nr V/56/07 Rady Gminy Dśugośęka z dnia 
27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Dśugośęka 
w częnci dotyczącej  dziaśek nr ew. 28, częnci dziaśki nr 27,częnci dziaśki nr 
 492/2, Rada Gminy Dśugośęka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obrębu wsi 
Dśugośęka, MPZP OBRkB DMUGOMkKA, uchwa-
lonego uchwaśą nr XXXII/581/2005 Rady Gminy 
Dśugośęka z dnia 31 marca 2005 r., (opubliko-
waną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnonląskiego Nr 80 z dnia 6 maja 2005 r., 
poz. 1763), zwanego dalej MPZP DMUGOMkKA I. 

2. Stwierdza się zgodnonr ustaleń MPZP 
DMUGOMkKA I, z ustaleniami STUDIUM UWA-
RUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DMUGO-
MkKA uchwalonego uchwaśą nr XXXVI/69/97 
Rady Gminy Dśugośęka z dnia 24 listopada 
1997 r., z uwzględnieniem zmian wynikających  
z uchwaśy nr XII/142/07 Rady Gminy Dśugośęka 
z dnia 27 listopada 2007 r.  

3. MPZP DMUGOMkKA I obejmuje dziaśki nr 28, 
częnr dziaśki nr 27, oraz częnr dziaśki nr 492/2 
we wsi Dśugośęka.  

§ 2 

1. Ustalenia MPZP DMUGOMkKA I wyrażone są 
w postaci: 
1) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego 

zaśącznik graficzny nr 1 do uchwaśy, obowią-
zującego w zakresie: granicy obszaru objęte-
go zmianą planu, funkcji terenu, linii rozgrani-
czających terenu, nieprzekraczalnych linii za-
budowy; 

2) zasad zagospodarowania terenów okrenlo-
nych w rozdziale II uchwaśy; 

3) zasad obsśugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej okrenlonych w rozdziale III uchwaśy; 

4) zasad ochrony nrodowiska okrenlonych 
w rozdziale IV uchwaśy. 

2. W ustaleniach MPZP DMUGOMkKA I nie wystę-
pują poniższe zagadnienia, o których mowa 
w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.): 

1) wymagania wynikające z potrzeb ksztaśtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, obszarów nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

3) szczegóśowe zasady i warunki scalania i po-
dziaśu nieruchomonci. 

§ 3 

Ilekror  w  przepisach  niniejszej  uchwaśy  jest 
mowa o:  
1) zwianie poanu – należy przez to rozumier MPZP 

DŁUGOŁEKA I, 
2) rzsunau zwianz poanu – należy przez to rozu-

mier rysunek w skali 1:1000 stanowiący inte-
gralną częnr zmiany planu – zaśącznik nr 1 do 
uchwaśy;  

3) terenie – należy przez to rozumier obszar ogra-
niczony na rysunku zmiany planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgod-
nie z oznaczeniami graficznymi okrenlonymi 
w legendzie; 

4) funai i terenu – należy przez to rozumier prze-
znaczenie terenu; 

5) infrastruaturze towarzzszrie  – należy przez to 
rozumier niezbędne urządzenia techniczne, zie-
leń towarzyszącą i obiekty maśej architektury; 

6) nieprzearaizaone  oinii zabuaowz – należy przez 
to rozumier linię, której nie może przekroczyr 
zewnętrzny obrys budynku; 

7) powierzihni zabuaowz – należy przez to rozu-
mier powierzchnię pod budynkami; 

8) obieataih powoiniizzih – należy przez to ro-
zumier garaże, wiaty i budynki gospodarcze; 

9) inwestzi aih uiirżoiwzih – należy przez to ro-
zumier inwestycje zaliczone do przedsięwzięr 
mogących znacząco oddziaśywar na nrodowi-
sko, wymagających sporządzenia raportu, zgod-
nie z wymogami stosownych przepisów 
o ochronie nrodowiska. 
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R o z d z i a ś  II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

§ 4 

Przeznaizenie terenów, zasaaz oihronz i aształto-
wania łaau przestrzennego, parawetrz i wsaaźniai 
aształtowania zabuaowz i zagospoaarowania tere-
nu oraz zasaaz  woaernizai i,  rozbuaowz i buaowz 

szstewów aowuniaai i 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmia-
ny planu symbolem 1U, dla których obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca terenu: terenz aatzwnośii 

gospoaarize ; 
2) za zgodne z funkcją wiodącą terenów uznaje 

się lokalizację obiektów dziaśalnonci gospo-
darczej o charakterze usśugowym; 

3) za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponad-
to: 
a) lokalizację obiektów dziaśalnonci gospo-

darczej o charakterze przemysśowym, 
b) lokalizację towarzyszących obiektów po-

mocniczych oraz urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, 

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) zasady i standardy urządzania terenu: 

a) wysokonr obiektów usśugowych oraz 
przemysśowych – maksymalnie 16,0 m, 

b) wysokonr obiektów pomocniczych – 
maksymalnie 10,0 m, 

c) powierzchnia zabudowy nie powinna 
przekraczar 701 powierzchni dziaśki, 

d) ustala się, okrenlone na rysunku zmiany 
planu, nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odlegśonci: 6,0 m od linii rozgraniczają-
cej terenów komunikacji drogowej, 

e) inwestor winien zapewnir odpowiednią 
liczbę miejsc postojowych w obrębie za-
kśadu, w ilonci wynikającej z zapotrzebo-
wania okrenlonego na etapie projektu bu-
dowlanego. 

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmia-
ny planu symbolem 1KDD, dla którego obowią-
zują następujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca terenu: puboiizna aowuniaa-

i a arogowa – uoiia ao. „D” ao azaowa; 
2) za zgodne z wiodącą funkcją uznaje się: 

a) lokalizację ulicy kl. „D” – dojazdowej; 
b) realizację towarzyszących obiektów inży-

nierskich związanych z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu; 

3) zasady i standardy urządzania terenu: szero-
konr w liniach rozgraniczających – 13,0 m, 
zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

§ 5 

Szizegóone warunai zagospoaarowania terenów 
oraz ograniizenia w iih użztaowaniu 

W celu zapewnienia możliwonci prowadzenia prac 
konserwacyjnych, przy rowach melioracyjnych 
wprowadza się pasy wolne od zainwestowania 
o szerokonci 4,0 m (od górnej krawędzi rowu) po 
obu stronach cieków. 

§ 6 

Terwinz i sposobz  tzwizasowego  zagospoaaro-
wania, urzrazenia i użztaowania terenów 

Tereny, dla których zmiana planu ustala inne zasa-
dy zagospodarowania i zabudowy niż funkcjonujące 
przed dniem wejncia w życie niniejszej uchwaśy, 
mogą byr wykorzystywane w sposób dotychcza-
sowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie ze 
zmianą planu. 

R o z d z i a ś  III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 7 

Zasaaz woaernizai i, rozbuaowz i buaowz 
szstewów infrastruaturz teihniizne  

1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia tere-
nów: 
  1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

na warunkach okrenlonych przez zarządcę 
sieci z dopuszczeniem realizacji ujęr wśa-
snych; 

  2) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci 
energetycznej, na warunkach okrenlonych 
przez zarządcę sieci; 

  3) w przypadku zwiększonego zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną dla zasilania 
obiektów, stacje transformatorowe należy 
lokalizowar na terenach wśasnych inwesto-
rów; 

  4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, na wa-
runkach okrenlonych przez zarządcę sieci; 

  5) unieszkodliwienie ncieków bytowych winno 
docelowo odbywar się do zbiorczej kanali-
zacji zakończonej oczyszczalnią ncieków;  

  6) unieszkodliwienie ncieków poprodukcyjnych 
– zgodnie z przepisami szczególnymi; 

  7) unieszkodliwienie odpadów staśych byto-
wych, poprzez gromadzenie w przystoso-
wanych pojemnikach oraz zorganizowany 
wywóz na wysypisko odpadów komunal-
nych; 

  8) unieszkodliwienie odpadów poprodukcyj-
nych – zgodnie z przepisami szczególnymi; 

  9) odprowadzenie wód opadowych: do studni 
chśonnej na wśasnej dziaśce, poprzez roz-
prowadzenie drenażem lub poprzez wyko-
rzystanie istniejących rowów odwadniają-
cych za zgodą ich zarządcy; 

10) wykorzystanie istniejących rowów meliora-
cyjnych za zgodą ich zarządcy, winno byr 
poprzedzone analizą przepustowonci ro-
wów; 

11) ogrzewanie budynków: paliwem o niskiej 
zawartonci zanieczyszczeń, takich jak: olej 
opaśowy, energia elektryczna, gaz i inne 
uznane za ekologiczne. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej:  
1) dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwe-

stora we wśasnym zakresie; 
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2) istniejące sieci można pozostawir zapewnia-
jąc niezbędny dostęp dla konserwacji lub 
prześożyr poza obszar zainwestowania; 

3) w przypadku kolizji istniejących sieci infra-
struktury technicznej z planowana zabudową, 
należy projektowar ich przebudowę na wa-
runkach okrenlonych przez zarządcę sieci; 

4) nowe sieci infrastruktury technicznej należy 
projektowar wzdśuż ciągów komunikacyj-
nych, w sposób zapewniający możliwonr ich 
konserwacji i modernizacji oraz racjonalne 
zagospodarowanie i użytkowanie terenów 
zgodnie z ich przeznaczeniem okrenlonym 
w zmianie planu; 

5) urządzenia techniczne, które nie będą mogśy 
byr realizowane w liniach rozgraniczających 
terenów komunikacji, mogą byr realizowane 
w granicach wśasnonci prywatnych; 

6) wyklucza się realizację stacji bazowych tele-
fonii komórkowych.  

R o z d z i a ś  IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

§ 8 

Zasaaz oihronz śroaowisaa przzroaniizego 

1. W granicach obszaru objętego zmianą planu 
wyklucza się możliwonr wprowadzania do wód 
podziemnych, wód powierzchniowych gleby 
i gruntu nieoczyszczonych ncieków bytowych 
oraz substancji powstających w wyniku prowa-
dzonej dziaśalnonci gospodarczej. 

2. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, 
powinny byr utwardzone i skanalizowane, 
a wody opadowe zanieczyszczone substancjami 
ropopochodnymi powinny byr przed odprowa-
dzeniem oczyszczone. 

3. W granicach obszaru objętego zmianą planu 
wartonci progowe poziomów haśasu nie mogą 
przekraczar wielkonci okrenlonych w obowiązu-
jących przepisach prawnych. 

4. Rozwiązania techniczne i technologiczne winny 
zapewniar nieprzekraczanie standardów emisyj-
nych poza granice terenów istniejących lub pla-
nowanych inwestycji. 

5. Za zgodne ze zmianą planu uznaje się zarurowa-
nie oraz przeksztaścenie w kanalizację deszczo-
wą rowów, na warunkach i po uzgodnieniu z za-
rządcą cieku. 

 

§ 9 

Zasaaz  oihronz  azieaziitwa  auoturowego 
i zabztaów oraz aóbr auoturz współizesne  

Dla obszaru objętego zmianą planu obowiązują na-
stępujące ustalenia: Inwestor zobowiązany jest do 
pisemnego powiadomienia Dolnonląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie roz-
poczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, celem zorganizowania inspekcji 
prowadzonych prac. W przypadku wystąpienia za-
bytków i obiektów archeologicznych wymagane 
jest podjęcie ratowniczych badań wykopalisko-
wych, za pozwoleniem Dolnonląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 

R o z d z i a ś  V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 10 

W razie sprzedaży terenu przez wśanciciela lub 
użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie 
opśaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), w wysokonci 301. 

§ 11 

Zaśącznikami do  uchwaśy są:  
1) zaśącznik graficzny nr 1 – rysunek zmiany planu; 
2) zaśącznik nr 2 – sposób realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 
w zmianie planu; 

3) zaśącznik nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące spo-
sobu rozpatrzenia uwag zgśoszonych do projektu 
zmiany planu. 

§ 12 

Wykonanie uchwaśy powierza się Wójtowi Gminy 
Dśugośęka. 

§ 13 

Uchwaśa wchodzi w życie po upśywie 30 dni od 
dnia jej ogśoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnonląskiego.  
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 MIROSŁAW DUDA 
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Załriznia nr 1 ao uihwałz Raaz Gwi-
nz Długołęaa nr XVII/194/08 z ania 
29 awietnia 2008 r. (poz. 1814) 
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Załriznia nr 2 ao uihwałz Raaz Gwi-
nz Długołęaa nr XVII/194/08 z ania 
29 awietnia 2008 r. (poz. 1814) 

 
 

SPOSÓB REAAIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PAANU INWESTYCJI, Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NAAEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

 
W granicach obszaru objętego zmianą planu nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań wśasnych gminy. 
 

 
 

Załriznia nr 3 ao uihwałz Raaz Gwi-
nz Długołęaa nr XVII/194/08 z ania 
29 awietnia 2008 r. (poz. 1814) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH 
DO PROJEKTU ZMIANY PAANU 

 
W trakcie wyśożenia do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRkBU WSI DMUGOMkKA, W CZkŚCI 
DOTYCZĄCEJ DZIAMEK nr ew. 28, cz. 27, cz. 492/2 W GMINIE DMUGOMkKA – MPZP 
DMUGOMkKA I – w dniach od 28 stycznia do 25 lutego 2008 r., a także w okresie skśadania 
uwag do 14 marca 2008 r., nie zgśoszono żadnych uwag do projektu zmiany planu.  
 

 
 
 

1815 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 
NR XVIII/199/08 

z dnia 27 maja 2008 r. 

w sprawie zwianz uihwałz nr XAIV/740/06 Raaz Gwinz Długołęaa z ania 
5 września 2006 r.  w sprawie  oareśoenia  górnzih  stawea  opłat  pono-
szonzih przez właśiiiieoi nieruihowośii za usługi w zaaresie oabierania oa-
paaów   aowunaonzih   oa  właśiiiieoi   nieruihowośii   oraz  opróżniania 

zbiorniaów bezoapłzwowzih i transportu nieizzstośii iieałzih 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 i 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
13 wrzennia 1996 r. o utrzymaniu czystonci i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Dśugośęka uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIV/740/06 Rady Gminy Dśugośęka 
z dnia 5 wrzennia 2006 r. w sprawie okrenlenia 
górnych stawek opśat ponoszonych przez wśancicie-
li nieruchomonci za usśugi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wśancicieli nieruchomo-
nci oraz opróżniania zbiorników bezodpśywowych 
i transportu nieczystonci ciekśych w § 1 wprowa-
dza się następujące zmiany: 
– w pkt 1 kwotę 65 zś/m3 netto zastępuje się 

kwotą 80 zś/m3 netto, 
– w pkt 2 kwotę 58,50 zś/m3 netto zastępuje się 

kwotą 50 zś/m3 netto. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwaśy powierza się Wójtowi Gminy 
Dśugośęka. 

§ 3 

Uchwaśa wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
daty ogśoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnonląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 MIROSŁAW DUDA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM 
NR XVII/73/08 

z dnia 4 kwietnia 2008 r. 

w sprawie ustaoenia reguoawinu wznagraazania oraz wzsoaośii i warunaów 
przzznawania  aoaatau  wieszaaniowego  aoa nauizziieoi  szaół i przeaszaooi, 

aoa atórzih organew prowaazrizw  est Gwina Kawieniei Zrbaowiiai 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co 
następuje: 

 
R o z d z i a ś  I 

Postanowienia ogóone 

§ 1 

Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli 
okrenlający wysokonr oraz szczegóśowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysśugę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pra-
cy, nagród oraz niektórych innych skśadników wy-
nagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych za-
stępstw, a także wysokonr oraz szczegóśowe zasa-
dy przyznawania i wypśacania dodatków socjal-
nych. 

R o z d z i a ś  II 

Wznagraazanie nauizziieoi 

§ 2 

1. Wynagrodzenie nauczyciela skśada się z: 
1) wynagrodzenia zasadniczego, 
2) dodatków: za wysśugę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny zastępstw, 
4) nagród i innych nwiadczeń wynikających ze 

stosunku pracy, z wyśączeniem nwiadczeń 
z zakśadowego funduszu nwiadczeń socjal-
nych. 

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela okrenlo-
ne zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela jest usta-
lone na poziomie minimalnych stawek okrenlo-
nych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokonci minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). 

R o z d z i a ś  III 

Doaatea za wzsługę oat 

§ 3 

1. Przy ustaleniu prawa do dodatku za wysśugę lat 
stosuje się zasady okrenlone w art. 33 Karty 
Nauczyciela. 

2. Dodatki za wysśugę lat dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor (szkośy), a dla dyrektorów Wójt Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki. 

R o z d z i a ś  IV 

Doaatea wotzwaiz nz 

§ 4 

1. Dodatek motywacyjny może byr przyznany na-
uczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela w zatrudniają-
cej go szkole, jeżeli nauczyciel wyróżniś się 
szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wy-
chowawczymi lub opiekuńczymi, osiągnąś wy-
soką jakonr nwiadczonej pracy oraz wykazaś się 
zaangażowaniem w realizację zajęr szkolnych, 
samoksztaśceniem i doskonaleniem zawodo-
wym, a w szczególnonci za: 
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydak-

tycznym, 
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, 
3) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, 

wynikających z przyjętych przez organ pro-
wadzący priorytetów w realizowanej lokalnej 
polityce onwiatowej, 

4) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, 
skutkujących efektami w procesie ksztaścenia 
i wychowania, 

5) zaangażowanie w realizację czynnonci i zajęr, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty 
Nauczyciela, 

6) szczególnie efektywne wypeśnianie zadań 
i obowiązków związanych z powierzonym 
stanowiskiem. 

2. Ustala się następujące kryteria przyznawania 
przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki do-
datku motywacyjnego dla dyrektora szkośy: 
1) Za tworzenie warunków dziaśalnonci dydak-

tyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkośy: 
a) bardzo dobre osiągnięcia szkośy w realiza-

cji programów dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych, 

b) tworzenie i realizowanie indywidualnych 
programów wychowawczych, 

c) zaspokajanie szczególnych potrzeb eduka-
cyjnych, wychowawczych i opiekuńczych 
uczniów, 
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d) podnoszenie kwalifikacji oraz samoksztaś-
cenie, 

e) systematyczny nadzór pedagogiczny, 
f) motywowanie nauczycieli do tworzenia 

i realizowania programów autorskich, 
g) podejmowanie aktywnych dziaśań w za-

kresie pracy z uczniem zdolnym oraz nie-
peśnosprawnym lub trudnym, 

h) stwarzanie warunków do uczestnictwa 
w gminnych, regionalnych i ogólnopol-
skich konkursach i olimpiadach przedmio-
towych oraz zawodach sportowych, 

i) stwarzanie warunków do podnoszenia 
kwalifikacji pracowników. 

2) Za osiągnięcia szkośy i jej znaczenie w nro-
dowisku lokalnym: 
a) twórcze realizowanie polityki onwiatowej 

gminy, 
b) realizację koncepcji szkośy otwartej dla 

nrodowiska lokalnego i wykorzystanie ini-
cjatyw pśynących od mieszkańców gminy, 

c) poszerzanie dziaśalnonci pozalekcyjnej 
w ramach nrodków pozabudżetowych, 

d) podejmowanie dziaśań na rzecz dzieci 
i mśodzieży zagrożonych patologią spo-
śeczną, 

e) tworzenie dobrej atmosfery pracy, wśa-
nciwych stosunków międzyludzkich 
i umiejętne rozwiązywanie konfliktów, 

f) wspóśpracę z innymi szkośami. 
3) Za realizację zadań w zakresie organizacji 

i zarządzania szkośą: 
a) przestrzeganie dyscypliny finansów pu-

blicznych, 
b) efektywne podejmowanie dziaśań me-

nadżerskich oraz celowonr i gospodarnonr 
w dysponowaniu posiadanymi i pozyski-
wanymi nrodkami finansowymi, 

c) zapewnienie peśnej obsady kadry pedago-
gicznej z wymaganymi kwalifikacjami, 

d) terminowonr i rzeczowonr w zaśatwianiu 
spraw wynikających z obowiązków sśuż-
bowych, w tym sporządzonych sprawoz-
dań, informacji i opracowań, 

e) prawidśowe prowadzenie dokumentacji 
szkośy, 

f) dbaśonr o stan techniczny budynków 
szkolnych, ich zagospodarowanie, estety-
kę wnętrz i obejnr. 

3. Tworzy się fundusz na dodatki motywacyjne dla 
nauczycieli szkóś w wysokonci od 51 do 61 
planowanych nrodków na wynagrodzenia zasad-
nicze nauczycieli w danym roku budżetowym. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
okrenlony, nie krótszy niż 4 miesiące  i nie dśuż-
szy niż 12 miesięcy, jednak nie dśużej niż do 
końca roku budżetowego. 

5. Wysokonr dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów ustala Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 
Dla wicedyrektorów, nauczycieli i nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze, 
ustala dyrektor. 

6. Dodatek motywacyjny nie może przekraczar 
201 wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
wynikającego z jego osobistego zaszeregowania. 

7. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela uzupeśnia-
jącego etat w innej szkole ustala dyrektor szkośy 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkośy, 
w której uzupeśnia etat. 

8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczy-
ciel powiadamiany jest przez dyrektora szkośy na 
pinmie, a dyrektor przez Wójta Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt 
Gminy Kamieniec Ząbkowicki może w miarę po-
siadanych nrodków w budżecie podwyższyr 
fundusz okrenlony w § 4 ust. 3, jednak nie wię-
cej niż o pośowę.  

R o z d z i a ś  V 

Doaatea funaiz nz 

§ 5 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora szkośy, przysśuguje dodatek funkcyjny 
w wysokonci okrenlonej w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko 

Miesięcznie 
1 wynagrodzenia 

zasadniczego 
dyrektora 

 1. Dyrektor szkośy liczącej  
do 6 oddziaśów 

5 – 50 

 2. Dyrektor szkośy liczącej  
od 7 do 12 oddziaśów 

5 – 60 

 3. Dyrektor szkośy liczącej  
od 13 do 18 oddziaśów 

5 – 70 

 4. Dyrektorowi przedszkola  
do 8 godzin 

5 – 35 

 5. Dyrektorowi przedszkola  
do 5 godzin 

5 – 25 

 
2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów wynosi 

od 301 do 701 dodatku przyznanego dyrekto-
rowi, a dla pozostaśych stanowisk kierowni-
czych, w szczególnonci kierownika nwietlicy, od 
201 do 401 dodatku przyznanego dyrektorowi. 

3. Dodatek funkcyjny przysśuguje nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do 
dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
po upśywie jednomiesięcznego okresu peśnienia 
tych obowiązków i gannie z pierwszym dniem 
miesiąca następującego po zaprzestaniu peśnie-
nia tych obowiązków. 

4. Dodatek funkcyjny przysśuguje nauczycielowi 
z tytuśu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wy-

sokonci 31 miesięcznego wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela sprawującego funkcję 
opiekuna; 

2) powierzenia wychowawstwa klasy lub grupy 
przedszkolnej w wysokonci 51 miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego z wyksztaśceniem magister-
skim i przygotowaniem pedagogicznym. 

5. Wysokonr dodatku funkcyjnego, w granicach 
stawek okrenlonych tabelą, ustala dla dyrekto-
rów Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki, a dla 
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wicedyrektorów oraz innych nauczycieli upraw-
nionych  dyrektor  szkośy,  uwzględniając  mię-
dzy innymi wielkonr szkośy, jej warunki organi-
zacyjne, zśożononr zadań wynikających z funkcji 
kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych 
w szkole. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt 
Gminy Kamieniec Ząbkowicki może podwyższyr 
stawkę dodatku funkcyjnego okrenlonego 
w tabeli do 501 w miarę posiadanych nrodków 
w budżecie. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnonląskiego NK.II.0911-10/252/08 z 
dnia 14 maja 2008 r. stwierdzono nieważnonr § 
5 ust. 6). 

7. W razie zbiegu tytuśów do dwóch lub więcej 
dodatków funkcyjnych okrenlonych w § 5 
ust. 1, 2 i 3 przysśuguje dodatek wyższy. 

R o z d z i a ś  VI 

Doaatea za warunai praiz 

§ 6 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przyznaje się 
nauczycielowi za prowadzenie nauczania indy-
widualnego dziecka zakwalifikowanego do 
ksztaścenia specjalnego w wysokonci 101 wy-
nagrodzenia zasadniczego w takiej częnci, 
w jakiej  godziny  pracy  w  trudnych  warun-
kach pozostają do obowiązkowego wymiaru go-
dzin. 

2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, 
który przyznaje się nauczycielom za prowadze-
nie zajęr w warunkach trudnych, o którym mo-
wa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w spra-
wie wysokonci minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego. (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, 
poz. 181 ze zmianami), przyznaje się w wyso-
konci 201 wynagrodzenia zasadniczego za każ-
dą godzinę pracy z dzieckiem, w tym zajęr dy-
daktycznych w oddziaśach przedszkolnych inte-
gracyjnych, w klasie integracyjnej w takiej czę-
nci, w jakiej godziny pracy w trudnych warun-
kach pozostają w stosunku do obowiązującego 
wymiaru godzin. (Rozstrzygnięciem   nadzor-
czym   Wojewody Dolnonląskiego NK.II.0911-
10/252/08 z dnia 14 maja 2008 r. stwierdzono 
nieważnonr § 6 ust. 2). 

3. W razie zbiegu tytuśów do dodatków za trudne 
warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy 
w tym samym oddziale – przysśuguje nauczycie-
lowi prawo do jednego, wyższego dodatku. 

R o z d z i a ś  VII 

Wznagroazenie za goazinz ponaawzwiarowe 
oraz za goazinz aoraźnzih zastępstw 

§ 7 

1. Pojęcie godziny ponadwymiarowej i pojęcie do-
raźnego zastępstwa oraz warunki ich przydziela-
nia okrenla art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (śącznie z dodatkami za warunki 
pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiąz-
kowego wymiaru zajęr, ustalonego dla rodzaju 
zajęr dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęr nauczyciela, o której mowa 
w ust. 2, oblicza się, mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do peśnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęr do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za peśną godzinę. 

4. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy 
realizowali zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, 
a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolne-
go, przysśuguje wynagrodzenie za każdą fak-
tycznie zrealizowaną godzinę zajęr, obliczane 
jak za godzinę ponadwymiarową. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnonląskiego 
NK.II.0911-10/252/08 z dnia 14 maja 2008 r. 
stwierdzono nieważnonr § 7 ust. 4). 

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw 
ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymia-
rową nauczyciela peśniącego zastępstwo. 

R o z d z i a ś  VIII 

Nagroaz i inne świaaizenia wzniaa rie 
ze stosunau praiz 

§ 8 

1. W budżecie organu prowadzącego szkośy tworzy 
się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysoko-
nci 11 planowanego rocznego osobowego fun-
duszu wynagrodzeń. 

2. Fundusz nagród w wysokonci okrenlonej 
w ust. 1 przekazywany jest bezponrednio do 
budżetów szkóś i placówek, proporcjonalnie 
do ich udziaśu w funduszu pśac na wynagrodze-
nia osobowe, z przeznaczeniem na nagrody dy-
rektora.  

§ 9 

1. Nagrody z funduszu nagród mają charakter 
uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody 
uzależnione jest w szczególnonci od: 
1) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy, 
2) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami 

w pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej, 

3) stopnia realizacji innych zadań statutowych 
szkośy okrenlonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 
ustawy Karty Nauczyciela. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 nagroda może byr przy-
znana nauczycielowi, który: 
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowaw-

czej: 
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, 
b) posiada osiągnięcia w pracy z uczniami 

uzdolnionymi lub z uczniami mającymi 
trudnonci w nauce, 
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c) podejmuje dziaśania innowacyjne w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowania au-
torskich programów i publikacji, 

d) prowadzi znaczącą dziaśalnonr wycho-
wawczą w klasie, szkole, przedszkolu, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uro-
czystonci szkolne lub nrodowiskowe, 

f) organizuję imprezy kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne, 

g) organizuje i prowadzi letni lub zimowy 
wypoczynek dla dzieci; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będą-

cym w trudnej sytuacji materialnej lub ży-
ciowej, 

b) organizuje wspóśpracę szkośy z Policją, 
placówkami sśużby zdrowia, stowarzysze-
niami, rodzicami w zakresie zapobiegania 
i zwalczania przejawów patologii, niedo-
stosowania spośecznego dzieci, 

c) organizuje udziaś rodziców w życiu szkośy 
lub placówki, rozwija formy wspóśdziaśania 
szkośy z rodzicami. 

3. Nagroda może byr przyznana dyrektorowi szko-
śy, który: 
1) realizuje wytyczne lokalnej polityki onwiato-

wej, 
2) prawidśowo realizuje plan finansowy szkośy, 
3) zapewnia prawidśowe prowadzenie dokumen-

tacji szkolnej, 
4) wspóśpracuje z lokalną wspólnotą samorzą-

dową, a w szczególnonci z rodzicami dzieci 
uczących się w szkole, 

5) kieruje szkośą w sposób wpśywający na uzy-
skanie dobrych wyników w nauce, podwyż-
szanie jakonci pracy szkośy, 

6) inspiruje, wspomaga udziaś nauczycieli w do-
skonaleniu zawodowym. 

4. Wysokonr nagrody dla dyrektorów ustala Wójt 
Gminy Kamieniec Ząbkowicki Gminy, a dla wi-
cedyrektorów oraz innych nauczycieli dyrektor 
szkośy. 

5. O przyznanie nagrody dyrektora może wniosko-
war: 
1) rada pedagogiczna, 
2) rada rodziców, 
3) rada szkośy, 
4) organizacja związkowa. 

6. Dyrektor może przyznar również nagrodę z wśa-
snej inicjatywy. 

R o z d z i a ś  IX 

Doaatea wieszaaniowz 

§ 10 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niższym niż pośowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifi-
kacje wymagane do zajmowanego stanowiska 
przysśuguje nauczycielski dodatek mieszkanio-
wy. 

2. Wysokonr nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego,  w  zależnonci  od  liczby  osób w ro-
dzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi mie-
sięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie     –  41  
2) przy dwóch osobach w rodzinie    –  51  
3) przy trzech osobach w rodzinie    –  61 
4) czterech i więcej osobach w rodzinie –  71 
nredniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczy-
ciela. 

3. Do czśonków rodziny, o której mowa w ust. 2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkującym: wspóśmaśżonka, rodziców i te-
nciów pozostających na jego wyśącznym utrzy-
maniu, dzieci wśasne i przysposobione w wieku 
do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania 
nauki do czasu jej zakończenia, jednak nie dśużej 
niż do 25 roku życia. 

4. Nauczycielowi i jego wspóśmaśżonkowi, będące-
go także nauczycielem, stale z nim zamieszkują-
cemu, przysśuguje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy, w wysokonci okrenlonej w ust. 2. Maś-
żonkowie wspólnie okrenlają pracodawcę, który 
będzie im wypśacaś ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich 
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysśuguje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytuśu prawnego do zajmowa-

nego przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel zśożyś 
wniosek o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysśuguje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach: 
1) nienwiadczenia pracy, za które przysśuguje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiśku chorobowego, 
3) odbywania zasadniczej sśużby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej sśużby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powośanym do sśużby zawarta 
byśa umowa o pracę na czas okrenlony, doda-
tek wypśaca się nie dśużej niż do końca okre-
su, na który umowa ta byśa zawarta. 

R o z d z i a ś  X 

Postanowienia aońiowe 

§ 11 

Traci moc Uchwaśa Nr V/16/07 Rady Gminy z dnia 
28 lutego 2007 r w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli szkóś i przedszkoli na 
2007 rok, dla których organem prowadzącym jest  
Gmina Kamieniec Ząbkowicki. 
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§ 12 

Wykonanie uchwaśy powierza się Wójtowi Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13 

Uchwaśa wchodzi w życie po upśywie 14 dni od 
dnia ogśoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnonląskiego, z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2008 r. 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY  

 BOGUSŁAW KITLIŃSKI 

 
 
 
 

1817 

UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 
NR XVII/75/08 

z dnia 4 kwietnia 2008 r. 

w sprawie reguoawinu utrzzwania izzstośii i porzraau 
na terenie Gwinz Kawieniei Zrbaowiiai 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 wrzennia 1996 r. 
o utrzymaniu czystonci i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008, oraz z 2005 r. Nr 144, poz. 1042) oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich – Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ś  I 

Postanowienia ogóone 

§ 1 

Uchwaśa okrenla szczegóśowe zasady utrzymania 
czystonci i porządku na terenie Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki, dotyczące: 
1) wymagań w zakresie utrzymania czystonci 

i porządku na terenie nieruchomonci; 
2) rodzaju i minimalnej pojemnonci urządzeń prze-

znaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomonci oraz na drogach pu-
blicznych, warunków rozmieszczania tych urzą-
dzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sa-
nitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwonci i sposobu pozbywania się odpa-
dów komunalnych i nieczystonci ciekśych z tere-
nu nieruchomonci oraz z terenów przeznaczo-
nych do użytku publicznego; 

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji dopuszczonych do 
skśadowania na skśadowiskach odpadów; 

5) innych wymagań wynikających z gminnego pla-
nu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe, mających na celu ochronę przed zagro-
żeniem lub uciążliwoncią dla ludzi oraz przed za-
nieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku; 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyśączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na okre-
nlonych obszarach lub w poszczególnych nieru-
chomonciach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiąz-
kowej deratyzacji i terminów jej przeprowadza-
nia. 

R o z d z i a ś  II 

Wzwagania w zaaresie utrzzwania izzstośii 
i porzraau na terenie nieruihowośii 

§ 2 

1. Wśanciciele nieruchomonci obowiązani są w ra-
mach posiadanych możliwonci do prowadzenia 
selektywnego zbierania następujących rodzajów 
odpadów powstających w gospodarstwach do-
mowych: 
1) odpadów komunalnych będących następują-

cymi opakowaniami: 
a) opakowań ze szkśa,  
b) opakowań z tworzyw sztucznych, 
c) opakowań z papieru i tektury; 

2) odpadów niebezpiecznych; 
3) odpadów z remontów. 

2. Odpady powstające w gospodarstwach domo-
wych należy zbierar i gromadzir w odrębnym 
urządzeniu, którego rodzaj zostaś okrenlony 
w Rozdziale III uchwaśy, oznaczonym w sposób 
umożliwiający rozpoznanie jakiego rodzaju odpa-
dy komunalne są w urządzeniu gromadzone.  
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  3. W przypadku gdy odpady powstające w go-
spodarstwach domowych, inne niż okrenlone 
w ust. 1, są zmieszanymi odpadami, odrębnymi 
od selektywnie zbieranych odpadów okrenlo-
nych w ust. 1 pkt 1–4, to do odpadów tych 
stosuje się zasady dotyczące nieselektywnie 
zbieranych odpadów.  

  4. Odpady opakowaniowe należy zbierar i groma-
dzir w odrębnych dla każdego rodzaju odpadu 
opakowaniowego urządzeniach, o których mo-
wa w Rozdziale III uchwaśy, oznaczonych 
w sposób umożliwiający rozpoznanie jakiego 
rodzaju odpady opakowaniowe są w urządzeniu 
gromadzone. 

  5. Odpady niebezpieczne należy zbierar i groma-
dzir w odrębnym urządzeniu, którego rodzaj 
zostaś okrenlony w Rozdziale III uchwaśy, ozna-
czonym w sposób umożliwiający rozpoznanie  
jakiego rodzaju odpady komunalne są w urzą-
dzeniu gromadzone.  

  6. Odpady wielkogabarytowe należy zbierar 
i gromadzir w odrębnym urządzeniu, którego 
rodzaj zostaś okrenlony w Rozdziale III uchwaśy 
w sposób umożliwiający rozpoznanie jakiego 
rodzaju odpady komunalne są w urządzeniu 
gromadzone.  

  7. Dopuszcza się możliwonr zbierania i gromadze-
nia odpadów wielkogabarytowych na chodni-
kach lub innych miejscach publicznych pośożo-
nych w bezponrednim sąsiedztwie nieruchomo-
nci, z terenu którego dany odpad pochodzi, 
o ile nie skutkuje to naruszeniem odrębnych 
przepisów i jest dokonywane w terminie wy-
znaczonym przez Wójta Gminy Kamieniec Ząb-
kowicki. 

  8. Odpady z remontów należy zbierar i gromadzir 
w odrębnym urządzeniu, którego rodzaj zostaś 
okrenlony w Rozdziale III uchwaśy, w sposób 
umożliwiający rozpoznanie jakiego rodzaju od-
pady są w urządzeniu gromadzone.  

  9. Odpady komunalne ulegające biodegradacji 
należy, z zastrzeżeniem ust. 10, zbierar i gro-
madzir w przydomowych kompostownikach.  

10. Wśanciciele nieruchomonci nieposiadający moż-
liwonci zbierania i gromadzenia odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji 
w przydomowych kompostownikach mogą 
zbierar i gromadzir te odpady w odrębnych 
urządzeniach do gromadzenia odpadów.  

§ 3 

1. Odpady powstające w gospodarstwach domo-
wych odbierane są w sposób gwarantujący ich 
niezmieszanie się z innymi rodzajami odpadów 
zbieranych selektywnie. 

2. Odpady powinny byr usuwane z terenu nieru-
chomonci w terminach okrenlonych w § 13. 

§ 4 

1. Wśanciciele nieruchomonci pośożonych wzdśuż 
chodników mają obowiązek uprzątnięcia bśota, 
nniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z częnci 
nieruchomonci sśużących do użytku publicznego 
niezwśocznie po ich powstaniu. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnonląskiego 

NK.II.0911-10/251/08 z dnia 14 maja 2008 r. 
stwierdzono nieważnonr § 4 ust. 1 we frag-
mencie „pośożonych wzdśuż chodników”). 

2. Przez niezwśoczne uprzątnięcie należy rozumier 
uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, 
o których mowa w ust. 1. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien 
byr realizowany poprzez: 
1) uprzątnięcie bśota, nniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń w miejsca niepowodujące za-
kśóceń w ruchu pieszym i pojazdów lub  

2) likwidowanie nliskonci lodu przy użyciu pia-
sku oraz innych stosownych nrodków – z za-
strzeżeniem ust. 4. 

4. Uprzątnięcie bśota, nniegu, lodu oraz innych za-
nieczyszczeń nie może powodowar szkód 
w mieniu osób trzecich. 

§ 5 

1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych 
poza myjniami i warsztatami naprawczymi do-
zwolone jest wyśącznie na terenie nieruchomo-
nci, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, 
w sposób gwarantujący po myciu i naprawie ze-
branie wody i odpadów w szczelnych zbiorni-
kach zabezpieczających te odpady przed ich 
przedostaniem się do gruntu i wód.  

2. Zabrania się wykonywania czynnonci, o których 
mowa w ust. 1, w miejscach publicznych. 

3. Do odpadów pochodzących z mycia i naprawy 
pojazdów samochodowych przepisy § 2 i 3 sto-
suje się odpowiednio. 

R o z d z i a ś  III 

Roaza e i winiwaona po ewność urzrazeń przezna-
izonzih ao zbierania oapaaów aowunaonzih na 
terenie nieruihowośii oraz na arogaih puboiiznzih 
oraz warunai rozwieszizania tzih urzrazeń i iih 
utrzzwania   w  oapowieaniw   stanie   sanitarnzw, 

porzraaowzw i teihniiznzw 

§ 6 

1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń prze-
znaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomonci oraz na drogach pu-
blicznych: 
1) pojemniki na odpady o pojemnonci nie mniej-

szej niż 110 L; 
2) kontenery KP-7; 
3) kosze uliczne o pojemnonci nie mniejszej niż 

30 L; 
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej 

zbiórki opakowań, o których mowa w § 2, 
o pojemnonci nie mniejszej niż 120 L; 

5) pojemniki o pojemnonci nie mniejszej niż 50 L 
przeznaczone na odpady niebezpieczne;  

6) kontenery przeznaczone na odpady z remon-
tów i odpady wielkogabarytowe. 

2. Do  zbierania  okresowo  zwiększonych  ilonci 
odpadów  komunalnych  mogą  byr  używane 
odpowiednio  oznaczone  worki,  udostępnione 
przez  wywożącego  odpady,  z którym wśanci-
ciel nieruchomonci zawarś umowę o ich odbiera-
nie. 
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§ 7 

1. Ustala się pojemnonr urządzeń przeznaczonych 
do zbierania, w sposób nieselektywny, odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomonci 
dla wśancicieli nieruchomonci zamieszkiwanej 
przez:  
1) nie więcej niż 1 do 2 osób – 110 L; 
2) nie więcej niż  4 osoby – 110 L x 2;  
3) nie więcej niż 8 osób – 110 L x 4 
4) 9 i więcej osób – 6000 L; 

2. W przypadku wśancicieli nieruchomonci zamiesz-
kanych przez większą liczbę osób niż 40, zasady 
dotyczące ustalenia minimalnej pojemnonci 
urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób 
nieselektywny odpadów komunalnych okrenlone 
w ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

3. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, minimalną 
pojemnonr urządzeń przeznaczonych do zbiera-
nia w sposób nieselektywny odpadów komunal-
nych na terenie nieruchomonci dla wśancicieli 
nieruchomonci, prowadzących dziaśalnonr go-
spodarczą i zatrudniających: 
1) nie więcej niż 10 osób – 110 L; 
2) więcej niż 10 osób, lecz nie więcej niż 

60 osób – 6000 L. 
4. W przypadku wśancicieli nieruchomonci, prowa-

dzących dziaśalnonr gospodarczą i zatrudniają-
cych większą liczbę osób niż 60, zasady doty-
czące ustalania minimalnej pojemnonci urządzeń 
przeznaczonych do zbierania w sposób nieselek-
tywny odpadów komunalnych, okrenlone 
w ust. 3, stosuje się odpowiednio. 

§ 8 

1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, minimalną 
pojemnonr urządzeń przeznaczonych do zbiera-
nia w sposób nieselektywny odpadów komunal-
nych na drogach publicznych: 
1) w terenie niezabudowanym – 30 L, usytu-

owane w odlegśonci co najmniej 10 km od 
kolejnego urządzenia; 

2) w terenie zabudowanym – 30 L usytuowane 
w odlegśonci co najmniej 100 m od kolejnego 
urządzenia. 

2. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki może, 
uwzględniając stopień natężenia ruchu pieszego 
na poszczególnych drogach publicznych, odstą-
pir od zasad okrenlonych w ust. 1. (Rozstrzy-
gnięciem nadzorczym Wojewody Dolnonląskiego 
NK.II.0911-10/251/08 z dnia 14 maja 2008 r. 
stwierdzono nieważnonr § 8 ust. 2). 

3. Na terenie wsi Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
w miejscach uzgodnionych z sośtysami mogą 
byr rozmieszczone zbiorcze pojemniki i kontene-
ry na odpady.  

§ 9 

1. Ustala się minimalną pojemnonr urządzeń prze-
znaczonych do zbierania w sposób selektywny 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomo-
nci: 
1) dla  odpadów  komunalnych  opakowanio-

wych: 
a) opakowania ze szkśa – 60 L, 

b) opakowania z tworzyw sztucznych – 
60 L, 

c) opakowania z papieru i tektury – 60 L; 
2) dla odpadów niebezpiecznych – 120 L. 

2. Ustala się dla wśancicieli nieruchomonci, prowa-
dzących dziaśalnonr gospodarczą minimalną po-
jemnonr urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomonci 
w sposób selektywny: 
1) dla odpadów komunalnych, opakowanio-

wych: 
a) opakowania ze szkśa – 110 L, 
b) opakowania z tworzyw sztucznych – 

110 L, 
c) opakowania z papieru i tektury  – 110 L; 

2) dla odpadów niebezpiecznych – 110 L. 

§ 10 

1. Do zbierania większej ilonci odpadów komunal-
nych wśanciciele nieruchomonci mogą stosowar 
urządzenia okrenlone w § 6. 

2. Urządzenia, o których mowa w rozdziale III, 
należy umieszczar na terenie nieruchomonci, 
z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem 
przepisu § 11 ust. 3.  

3. Urządzenia, o których mowa w rozdziale III, 
powinny byr utrzymywane w odpowiednim sta-
nie sanitarnym, w szczególnonci poprzez ich de-
zynfekcje i dezynsekcje co najmniej jeden raz 
w roku. 

4. Urządzenia, o których mowa w rozdziale III, 
powinny byr utrzymywane w odpowiednim sta-
nie technicznym, w szczególnonci poprzez staśe 
utrzymanie ich szczelnonci. 

5. Wójt wyznacza osoby bądź przedsiębiorców 
odpowiedzialnych za przeprowadzanie dezynfek-
cji pojemników na odpady komunalne. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnonlą-
skiego NK.II.0911-10/251/08 z dnia 14 maja 
2008 r. stwierdzono nieważnonr § 10 ust. 5). 

R o z d z i a ś  IV 

Częstotoiwość i sposobz pozbzwania się oapaaów 
aowunaonzih i nieizzstośii iieałzih z terenu nieru-
ihowośii oraz terenów  przeznaizonzih ao użztau 

puboiiznego 

§ 11 

1. Wśanciciele nieruchomonci obowiązani są do 
pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomonci w sposób systematyczny, gwa-
rantujący zachowanie czystonci i porządku na 
nieruchomonci. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez 
wśancicieli nieruchomonci odbywa się poprzez 
ich umieszczanie w odpowiednich urządzeniach, 
a następnie odbieranie przez uprawniony pod-
miot, w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku. 

3. Wśanciciel nieruchomonci obowiązany jest udo-
stępnir pojemniki, kontenery oraz inne urządze-
nia przeznaczone do zbierania odpadów komu-
nalnych, w tym poprzez wystawienie ich poza 
teren nieruchomonci, w sposób oraz w miejscu 
umożliwiającym swobodny do nich dojazd. 
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§ 12 

Wśanciciele nieruchomonci na terenie Gminy Kamie-
niec Ząbkowicki obowiązani są do pozbywania się 
niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomonci co dwa tygodnie.  

§ 13 

Wśanciciele nieruchomonci obowiązani są do po-
zbywania się z terenu nieruchomonci segregowa-
nych odpadów komunalnych: 
1) odpadów komunalnych opakowaniowych:  

a) opakowania ze szkśa – co najmniej raz 
w miesiącu,  

b) opakowania z tworzyw sztucznych – co naj-
mniej raz miesiącu, 

c) opakowania z papieru i tektury – co najmniej 
raz w miesiącu; 

2) odpadów niebezpiecznych – co najmniej raz na 
3 miesiące, chyba że odpady takie nie powstaśy;  

3) odpadów wielkogabarytowych – co najmniej raz 
na póś roku, chyba że odpady takie nie powsta-
śy; 

4) odpadów z remontów – co najmniej raz na rok, 
chyba że odpady takie nie powstaśy. 

§ 14 

1. Wśanciciele nieruchomonci obowiązani są do 
pozbywania się nieczystonci ciekśych z terenu 
nieruchomonci w sposób systematyczny, nie 
dopuszczając do przepeśnienia się urządzeń do 
gromadzenia nieczystonci ciekśych, gwarantując 
zachowanie czystonci i porządku na nierucho-
monci. 

2. Ustalenia okrenlone w § 11 ust. 2 i 3 stosuje się 
odpowiednio do pozbywania się nieczystonci 
ciekśych, z tym że nieczystonci ciekśe powinny 
byr wywożone do punktu zlewnego (oczysz-
czalni ncieków). 

3. Wśanciciele nieruchomonci, obowiązani są z za-
strzeżeniem ust. 1 do pozbywania się nieczysto-
nci ciekśych z terenu nieruchomonci co najmniej 
raz na szenr miesięcy. 

§ 15 

Do pozbywania się odpadów komunalnych i nieczy-
stonci ciekśych z terenów przeznaczonych do użyt-
ku publicznego, § 11–14 stosuje się odpowiednio. 

R o z d z i a ś  V 

Maaszwaonz   poziow   oapaaów   aowunaonzih 
uoega rizih    bioaegraaai i    aopuszizonzih    ao 

sałaaowania na sałaaowisaaih oapaaów 

§ 16 

Maksymalny dopuszczalny poziom skśadowania 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
wynosi: 
1) do 31 grudnia 2010 r. – nie więcej niż 751 

wagowo caśkowitej masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji w stosunku 
do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 r.; 

2) do 31 grudnia 2013 r. – nie więcej niż 501 
wagowo caśkowitej masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji w stosunku 
do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 r., 

3) do 31 grudnia 2020 r. – nie więcej niż 351 
wagowo caśkowitej masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji w stosunku 
do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 r. 

R o z d z i a ś  VI 

Inne wzwagania wzniaa rie z gwinnego poanz 
gospoaarai oapaaawi 

§ 17 

Odlegśonr budynku mieszkalnego od pojemników 
sśużących do selektywnej zbiórki odpadów nie po-
winna byr większa niż 2 km. 

§ 18 

Zezwolenie na odbiór odpadów niesegregowanych 
może byr wydane tylko wtedy, gdy podmiot za-
pewni także selektywną zbiórkę odpadów opako-
waniowych od wśancicieli nieruchomonci, dla któ-
rych nwiadczy usśugę odbioru odpadów niesegre-
gowanych. 

R o z d z i a ś  VII 

Obowirzai osób utrzzwu rizih zwierzęta aowowe, 
wa rie na ieou oihronę przea zagrożeniew oub 
uiirżoiwośiir  aoa  ouazi  oraz  przea  zanieizzsz-
izeniew  terenów  przeznaizonzih  ao  wspóonego 

użztau 

§ 19 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może 
powodowar zagrożenia lub uciążliwonci dla lu-
dzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, 
w szczególnonci psy, zobowiązane są trzymar je 
na terenie swojej nieruchomonci. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest 
możliwe po speśnieniu następujących warunków: 
1) pies będzie prowadzony na smyczy; 
2) niezależnie od rasy i wielkonci, pies będzie 

posiadaś kaganiec. 
4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do in-

nych zwierząt domowych, mogących stanowir 
zagrożenie dla ludzi. 

5. Zabronione jest wprowadzanie psów do publicz-
nych miejsc zamkniętych, w szczególnonci skle-
pów, lokali gastronomicznych, pomieszczeń biu-
rowych. 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowią-
zane są do usuwania zanieczyszczeń spowodo-
wanych przez te zwierzęta w miejscach publicz-
nych oraz  w innych miejscach przeznaczonych 
do wspólnego użytku. 

7. W celu przeciwdziaśania zagrożeniom powodo-
wanym przez bezdomne psy oraz zmniejszeniu 
ich bezdomnonci wprowadza się obowiązek 
trwaśego oznakowania psów w sposób umożli-
wiający ich identyfikację. 
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8. Przez trwaśe oznakowanie psów rozumie się 
czynnonci wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia wynikające z przepi-
sów szczególnych. 

9. W przypadku szczeniąt obowiązek trwaśego 
oznakowania powstaje po ukończeniu przez 
psa 4 miesiąca życia. 

R o z d z i a ś  VIII 

Wzwagania utrzzwzwania zwierzrt gospoaarsaiih 
na terenaih wzłrizonzih z proauai i rooniize  

§ 20 

1. Na terenach wyśączonych z produkcji rolniczej 
zwierzęta gospodarskie mogą byr utrzymywane 
pod warunkiem przestrzegania zasad okrenlo-
nych w niniejszej uchwale. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich 
jest zobowiązany: 
1) zapewnir gromadzenie i usuwanie powstają-

cych w związku z hodowlą odpadów i nie-
czystonci w sposób zgodny z prawem, w tym 
z wymogami niniejszej uchwaśy; 

2) nie dopuszczar do zanieczyszczenia terenu 
nieruchomonci; 

3) nie dopuszczar do powstawania wobec in-
nych osób zamieszkujących na nieruchomonci 
lub nieruchomonciach sąsiednich uciążliwonci 
takich jak haśas, odór.  

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodar-
skich na terenach zorganizowanego budownic-
twa jedno- i wielorodzinnego (osiedli). 

4. Padśe zwierzęta, jeżeli nie zachodzi podejrzenie 
o chorobę zakaźną, należy dostarczyr do wy-
znaczonego miejsca ich skśadowania (zakśady 
utylizacyjne). 

5. Postępowanie z padśymi zwierzętami podejrza-
nymi o chorobę zakaźną należy uzgodnir z wśa-
nciwymi w tym zakresie sśużbami weterynaryj-
nymi i sanitarnymi. 

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 i 5, ciąży 
na wśancicielu padśego zwierzęcia, a jeżeli wśa-
nciciela takiego nie można ustalir – na podmio-
cie uprawnionym, odpowiedzialnym za utrzyma-
nie porządku i czystonci na danym terenie.  

R o z d z i a ś  IX 

Obszarz poaoega rie obowirzaowe  aeratzzai i 
i terwinz  e  przeprowaazania 

§ 21 

1. Wśanciciele nieruchomonci obowiązani są do 
staśego tępienia szczurów w obrębie swojej nie-
ruchomonci. 

2. Deratyzacja na terenie Gminy Kamieniec Ząbko-
wicki będzie przeprowadzana wedśug potrzeb. 

R o z d z i a ś  X 

Postanowienia aońiowe 

§ 22 

Traci moc uchwaśa nr XXV/173/97 Rady Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki z dnia 25 czerwca 1997 r. 
w sprawie utrzymania czystonci i porządku. 

§ 23 

Wykonanie uchwaśy powierza się Wójtowi Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 24 

Uchwaśa podlega ogśoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnonląskiego i wchodzi 
w życie po upśywie 14 dni od daty jej ogśoszenia 
oraz podlega publikacji na tablicy ogśoszeń w bu-
dynku Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.  
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY  

 BOGUSŁAW KITLIŃSKI  
 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaśy ogśoszone 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 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegśych oraz zaśączniki można nabywar: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnonląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocśawiu, 50-951 Wrocśaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnonląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocśawiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

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

– Dolnonląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocśawiu Delegatura w Waśbrzychu, 58-300 Waśbrzych, ul. Sśowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesśanego zamówienia w Dolnonląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocśawiu – Zakśadzie Obsśugi 

Urzędu, 50-951 Wrocśaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyśożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnonląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocśawiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocśaw, tel. 0-71/340-62-54. Trenr wydawanych dzienników dostępna jest  

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

 

Wzaawia: Wojewoda Dolnonląski 

Reaaai a: Wydziaś Nadzoru i Kontroli Dolnonląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnonląskiego, 50-951 Wrocśaw, pl. Powstańców Warszawy 1, 

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl 

Sałaa, arua i rozpowszeihnianie: Dolnonląski Urząd Wojewódzki we Wrocśawiu – Zakśad Obsśugi Urzędu, 50-951 Wrocśaw, pl. Powstańców Warszawy 1 

Dzstrzbui a: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl 

Tśoczono z polecenia Wojewody Dolnonląskiego 

w Dolnonląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocśawiu – Zakśadzie Obsśugi Urzędu 

50-951 Wrocśaw, pl. Powstańców Warszawy 1 

nakśad 40 egz. PL ISSN 0239-8362 Cena: 13,46 zł (w tym 71 VAT) 

  na CD 11,31 zł (w tym 71 VAT) 
 


