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1828

UCHWAŁA RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
NR XVI/80/08

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany ucwwapy Raey Powia u Bolespawieckiego nr XV/74/08
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegópowe warunki
przyznawania nauczycielom eoea ków i innycw skpaeników wynagroezenia
ela nauczycieli za ruenionycw w szkopacw i placówkacw prowaezonycw przez
                                    Powia  Bolespawiecki

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54
ust.7, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu Bolesławieckiego nr
XV/74/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie re-
gulaminu określającego wysokość oraz szczegóło-
we warunki przyznawania nauczycielom dodatków i
innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez Powiat Bolesławiecki wprowadza się
zmianę obejmującą nadanie nowej treści § 13 w
brzmieniu:

„§ 13.
Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z
tytułu powierzenia sprawowania funkcji wycho-
wawcy klasy w wysokości 3% minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dy-
plomowanego (mgr z p.p), o którym mowa  w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków

przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy – za każdą klasę.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Bolesławieckiego.

§ 3

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

PRZEWiDNICZDCI
RADI PiWIATU

KAROL STASIK

1829

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚWIDNICY
NR XVII/156/2008

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość eoea ków i innycw skpaeni-
ków wynagroezenia nauczycieli oraz szczegópowe warunki icw przyznawa-
nia, kry eria i  ryb przyznawania nagróe ela nauczycieli, a  akże wysokość,
szczegópowe zasaey przyznawania i wyppacania nauczycielskiego eoea ku
                               mieszkaniowego na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami),
art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
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§ 1

Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach i placówkach  prowadzonych
przez Powiat Świdnicki określający wysokość do-
datków i innych składników wynagrodzenia na-
uczycieli, oraz szczegółowe warunki ich przyzna-
wania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla na-
uczycieli a także wysokość, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.

R o z d z i a ł   1

Pos anowienia ws ępne

§ 2

Regulamin określa:
1) wysokości stawek oraz warunki przyznawania

następujących dodatków do wynagrodzenia:
a) dodatku za warunki pracy,
b) dodatku motywacyjnego,
c) dodatku funkcyjnego,
d) dodatku za wysługę lat;

2) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczy-
cieli;

4) wysokość oraz zasady przyznawania i wypłaca-
nia dodatku mieszkaniowego.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego
określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z

dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r.,, Nr 97, poz. 674 ze zmianami);

2) szkole – należy przez to rozumieć  szkołę lub
placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla
których organem prowadzącym jest Powiat
Świdnicki;

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkołach wymie-
nionych w pkt 2, do których stosuje się przepisy
ustawy;

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt 2;

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział;
6) grupie – należy przez to rozumieć grupę

uczniów, która powstała w wyniku podziału kla-
sy na grupy na zajęciach określonych w przepi-
sach o ramowych planach nauczania oraz zgod-
nie z tymi przepisami;

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka;

8) wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela staży-
sty – należy przez to rozumieć wynagrodzenie
zasadnicze nauczyciela stażysty z wyższym wy-
kształceniem magisterskim z przygotowaniem
pedagogicznym;

9) liczbie etatów przeliczeniowych – należy przez
to rozumieć liczbę etatów pedagogicznych za-
twierdzonych w arkuszu organizacyjnym szkoły
wraz z przeliczeniem godzin pracy nauczycieli
niepełnozatrudnionych na pełne etaty.

R o z d z i a ł   2

Doea ek mo ywacyjny

§ 4

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest jakość świadczonej pracy, w tym
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowni-
czym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie

się do wykonywania przydzielonych obowiąz-
ków;

2) podnoszenie umiejętności zawodowych;
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
4) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i

sprawność pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych;

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;
6) rzetelne i terminowe  realizowanie  poleceń

służbowych;
7) przestrzeganie dyscypliny pracy.

§ 5

i wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciela
decyduje:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w
szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

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

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,

d) stosowanie różnorodnych metod nauczania
oraz porównywanie efektywności stosowa-
nych metod,

e) prowadzenie działalności mającej na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej;

2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 usta-
wy, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości

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

lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
na rzecz edukacji i pomocy społecznej,

f) praca w państwowej komisji egzaminacyjnej
powołanej w szkole ponadgimnazjalnej w celu
przeprowadzenia egzaminu dojrzałości, eg-
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zaminu maturalnego lub w komisji egzamina-
cyjnej powołanej w szkole zasadniczej i
szkole średniej zawodowej do przeprowadze-
nia egzaminu z nauki zawodu albo egzaminu
z przygotowania zawodowego,

g) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia
szczególnie uzdolnionego lub ucznia mające-
go trudności w nauce.

§ 6

i wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora
decyduje:

1) terminowość wykonywania zadań własnych i
zleconych przez organ prowadzący;

2) znajomość prawa oświatowego i przestrzega-
nie jego zasad w działalności kierowniczej oraz
sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej;

3) prawidłowość opracowania planu finansowego
jednostki i właściwa jego realizacja;

4) operatywność w pozyskiwaniu środków poza-
budżetowych i gospodarowanie nimi;

5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły;
6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z po-

trzebami jednostki;
7) współpraca ze społecznymi organami szkoły i

środowiskiem lokalnym oraz efekty w tym za-
kresie;

8) dbałość o warunki pracy;
9) projektowanie i realizowanie pożądanych zmian

w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, or-
ganizacji i wyposażenia szkoły;

10) tworzenie systemu monitorowania i motywo-
wania nauczycieli oraz pozostałych pracowni-
ków szkoły;

11) dbałość o doskonalenie  kwalifikacji;
12) organizacja i kierowanie pracami państwowej

komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole
ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia eg-
zaminu dojrzałości, egzaminu maturalnego lub
komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole za-
sadniczej i szkole średniej zawodowej do prze-
prowadzenia egzaminu z nauki zawodu albo
egzaminu z przygotowania zawodowego.

§ 7

1. Wysokość funduszu na dodatek motywacyjny w
szkole stanowi suma:
1) iloczynu 5% wynagrodzenia zasadniczego

nauczyciela stażysty oraz ilości przeliczenio-
wych etatów nauczycielskich;

2) dodatku motywacyjnego dyrektora;
3) kwoty przewidzianej dla szkoły z tytułu prze-

prowadzania egzaminu maturalnego, egzami-
nu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2. Dodatek motywacyjny:
1) przyznany nauczycielowi może wynosić od 3

do  30% jego wynagrodzenia zasadniczego;
2) dla dyrektora przyznaje się w wysokości od

3 do 50% sumy pozostałych składników jego
wynagrodzenia;

3) dla wicedyrektora z tytułu przeprowadzania
egzaminu maturalnego, egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe może być
wyższy niż 30% o kwotę wynikającą z zapi-
sów  ust. 1 pkt.3;

4) dla wicedyrektora w Powiatowym Zespole
Szkół Specjalnych, Zespole Placówek Spe-

cjalnych i Centrum Kształcenia Zawodowego
przyznaje się w wysokości do 30%   sumy
pozostałych składników jego wynagrodzenia.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania  ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora Starosta Świdnicki.

§ 8

1. Całkowity fundusz na dodatek motywacyjny dla
szkół w Powiecie Świdnickim, z tytułu zapisu w
§ 7 ust.1 pkt 3, stanowi 1 % iloczynu wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty
oraz liczby etatów przeliczeniowych.

2. Dla ustalenia wysokości funduszu na dodatek
motywacyjny dla szkoły, z tytułu zapisów § 7
ust. 1 pkt 3, określa się stawkę za nadzorowa-
nie i przeprowadzanie jednego egzaminu jednego
ucznia jako kwotę wynikającą z ilorazu całkowi-
tego funduszu na dodatek motywacyjny z tytułu
zapisów w § 7 ust. 1 pkt 3 w Powiecie Świd-
nickim oraz iloczynu ilości egzaminów i liczby
uczniów przystępujących do egzaminu matural-
nego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w szkołach.

3. Wysokość kwoty zwiększającej fundusz na dodatek
motywacyjny w szkole z tytułu wymienionego w §
7 ust. 1 pkt 3 wynika z iloczynu liczby uczniów,
ilości egzaminów oraz kwoty ustalonej w ust. 2.

4. Wynagrodzenie nauczycieli z tytułu określonego
w § 7 ust. 1 pkt 3 ustala się wg następujących
zasad:
1) prawo do określonego wyżej wynagrodzenia

przysługuje nauczycielowi za czas pracy poza
obowiązkowym wymiarem zajęć;

2) wysokość wynagrodzenia ustala się według
liczby godzin przeliczeniowych wynikających
z pracy nauczyciela przy nadzorowaniu i
przeprowadzaniu egzaminów;

3) za godzinę przeliczeniową przyjmuje się 60 mi-
nut nadzorowania egzaminu lub 60 minut prze-
prowadzania egzaminu, przy czym uznaje się,
że w ciągu 60 minut egzaminuje się 2 uczniów;

4) kwotę wynagrodzenia za godzinę przelicze-
niową w szkole ustala się dzieląc fundusz na
dodatek motywacyjny z tytułu wymienionego
w § 7 ust. 1 pkt 3 przez liczbę godzin przeli-
czeniowych.

R o z d z i a ł   3

Doea ki funkcyjne

§ 9

Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) dyrektorom szkół;
2) wicedyrektorom i nauczycielom, którym powie-

rzono inne stanowiska  kierownicze przewidzia-
ne w statucie szkoły;

3) nauczycielom – opiekunom stażu;
4) nauczycielom – wychowawcom klas w szkołach

dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych;
5) nauczycielom – doradcom metodycznym.

§ 10

1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego
dyrektorów szkół uwzględnia się:



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 158 –  11244  – Poz. 1829

1) zakres i złożoność zadań wynikających z po-
wierzonego stanowiska ( w tym ilość typów i
rodzajów szkół wchodzących w skład danego
zespołu szkół i ilość nachyleń nauczania w li-
ceum ogólnokształcącym);

2) organizację pracy szkoły;
3) wielkość szkoły (liczbę uczniów w szkole).

2. W przypadku prowadzenia szkoły ponadgimna-
zjalnej dodatek wynosi 1% wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela mianowanego  z wy-
kształceniem magisterskim i przygotowaniem
pedagogicznym za każdych 30 uczniów szkoły .

3. Za prowadzenie każdego typu i rodzaju szkoły w
przypadku dyrektorów zespołów szkół dodatek funk-
cyjny zwiększa się za prowadzenie każdej szkoły:
1) ogólnokształcącej o 3% wynagrodzenia za-

sadniczego nauczyciela stażysty;
2) zawodowej o 6% wynagrodzenia zasadnicze-

go nauczyciela stażysty.
4. Za prowadzenie każdego z nachyleń nauczania

w liceum ogólnokształcącym dodatek funkcyjny
zwiększa się o 4% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty.

5. Łączne wynagrodzenie dyrektora szkoły nie mo-
że być niższe niż 160% jego wynagrodzenia za-
sadniczego.

§ 11

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów
szkół i placówek, których nie dotyczy § 10  regu-
laminu, obliczana jest jako wskaźnik procentowy od
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miano-
wanego z wykształceniem magisterskim i przygo-
towaniem pedagogicznym wg tabeli:

Lp. Sprawowana funkcja
Wysokość
dodatku

1 Dyrektor Młodzieżowego
iśrodka Wychowawczego

35–55%

2 Dyrektor  Domu Dziecka 20–35%
3 Dyrektor Zespołu Placówek

Specjalnych
30–45%

4 Dyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej

15–30%

5 Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego

60–80%

6 Dyrektor  Powiatowego Zespołu
Szkół Specjalnych

70–90%

§ 12

1. Dodatki funkcyjne dla wicedyrektorów i innych
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze w szkole, przyznaje się z uwzględnie-
niem zasad określonych w § 10 ust. 2 Regula-
minu.

2. Dodatek funkcyjny wicedyrektora nie może być
wyższy niż 70% dodatku funkcyjnego dyrektora.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono inne niż
dyrektor lub wicedyrektor stanowisko kierowni-
cze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje
dodatek funkcyjny nie wyższy niż 50% dodatku
funkcyjnego dyrektora.

4. W Powiatowym Zespole Szkół Specjalnych do-
datek funkcyjny wicedyrektora nie może być
wyższy niż 90% dodatku funkcyjnego dyrektora.

§ 13

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje Sta-
rosta Świdnicki, a dyrektorzy przyznają go dla
pozostałych osób, którym powierzono funkcję
uprawniającą do dodatku funkcyjnego.

2. Dodatek funkcyjny określony w § 9–12 przysłu-
guje nauczycielowi bez względu na stopień
awansu zawodowego.

§ 14

1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna
stażu przysługuje w okresie pełnienia opieki do-
datek funkcyjny w wysokości 4 % jego wyna-
grodzenia zasadniczego.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysłu-
guje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę.
Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem
rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela
podlegającego opiece.

3. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna
stażu nad co najmniej dwoma nauczycielami,
przysługuje za okres tej opieki jeden łączny do-
datek funkcyjny w wysokości 8% wynagrodze-
nia zasadniczego nauczyciela opiekuna.

4. W przypadku pełnienia tej funkcji przez niepełny
miesiąc kalendarzowy dodatek wypłacany jest w
kwocie wynikającej z przemnożenia 1/30 stawki
określonej w ust.1-3 przez liczbę dni sprawowa-
nia tej funkcji.

5. Jeżeli nauczyciel odbywający staż przebywa na
zwolnieniu lekarskim ust. 4 stosuje się odpo-
wiednio.

6. Nauczycielowi sprawującemu funkcję doradcy
metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w
wysokości 8 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 15

1. Nauczycielowi, bez względu na stopień awansu
zawodowego, przysługuje dodatek funkcyjny z
tytułu powierzenia mu wychowawstwa klasy w
wysokości:
1) 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

ciela stażysty  w wypadku powierzenia wy-
chowawstwa klasy w szkole specjalnej;

2) 4 zł  za każdego ucznia w wypadku powie-
rzenia wychowawstwa w szkole dla młodzie-
ży;

3) 2,00 zł za każdego ucznia  w wypadku po-
wierzenia wychowawstwa w szkole ponad-
gimnazjalnej dla dorosłych;

4) 12% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela stażysty w wypadku powierzenia funkcji
wychowawstwa w klasie integracyjnej.

2. Liczbę uczniów w oddziale przyjmuje się według
stanu na dzień 30 września i na pierwszy dzień
drugiego semestru.

§ 16

Dodatek funkcyjny nie przysługuje za okresy:
1) urlopu dla poratowania zdrowia;
2) za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadni-

cze;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
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(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-9/280/08 z dnia 30 maja
2008 r. stwierdzono nieważność § 16)

R o z d z i a ł   4

Doea ki za  warunki pracy

§ 17

Ustala się następujące wysokości dodatku za trud-
ne warunki pracy:
1) za prowadzenie praktycznej nauki zawodu oraz

zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wycho-
wawczych w szkołach specjalnych, prowadzenie
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i
młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim,
prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego –
12% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,

2) za prowadzenie zajęć wychowawczych w spe-
cjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w
tym w internatach) oraz w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych – 18% wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela;

3) za prowadzenie zajęć wychowawczych w mło-
dzieżowych ośrodkach wychowawczych, mło-
dzieżowych ośrodkach socjoterapii – 50% wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela,

4) za pracę w klasach łączonych w szkołach pod-
stawowych – 10% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela,

5) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zespo-
łach szkół specjalnych w młodzieżowych ośrod-
kach wychowawczych i młodzieżowych ośrod-
kach socjoterapii – 27% wynagrodzenia zasad-
niczego nauczyciela;

6) za prowadzenie badań psychologiczno-
pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich;
prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych,
wynikających z realizacji zadań diagnostycz-
nych, terapeutycznych, doradczych i profilak-
tycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnospraw-
nymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głę-
bokim z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem
oraz z ich rodzicami lub opiekunami w porad-
niach psychologiczno-pedagogicznych oraz in-
nych poradniach specjalistycznych – 10% wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela;

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-9/280/08 z dnia 30 maja
2008 r. stwierdzono nieważność § 16 pkt 6 we
fragmencie: „prowadzenie zajęć grupowych i indy-
widualnych, wynikających z realizacji zadań dia-
gnostycznych, terapeutycznych, doradczych i pro-
filaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnospraw-
nymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębo-
kim z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi nie-
dostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z
ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych oraz innych porad-
niach specjalistycznych”)
7) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku

obcym dla nauczycieli wymienionych w § 8 ust.
11 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia
2005 roku w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
li, ogólnych warunków przyznawania dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagra-
dzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami), ustala
się stawkę dodatku w wysokości 50 % stawki
godzinowej nauczyciela za każdą efektywnie
przepracowaną godzinę.

§ 18

1. Za pracę wykonywaną w warunkach uciążli-
wych  uznaje się prowadzenie zajęć z dziećmi i
młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełno-
sprawności określają odrębne przepisy.

2. Nauczyciel otrzymuje dodatek za pracę wyko-
nywaną w warunkach uciążliwych w wysokości
6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

3. Dla określenia wysokości dodatku  za pracę wy-
konywaną w warunkach uciążliwych w przy-
padku nauczycieli zatrudnionych w szkołach
specjalnych, którzy nie prowadzą zajęć lekcyj-
nych, ustala się kwotę bazową w wysokości
6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Wysokość dodatku za  pracę wykonywaną w
warunkach uciążliwych stanowi procent kwoty
bazowej wynikający z udziału uczniów, z który-
mi praca uprawnia do naliczenia dodatku za pra-
cę wykonywaną w warunkach uciążliwych, w
ogólnej liczbie uczniów szkoły.

§ 19

Dodatek za trudne warunki pracy i  w warunkach
uciążliwych przysługuje za każdą faktycznie prze-
pracowaną godzinę za wyjątkiem dodatku określo-
nego w § 17 pkt 6.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-9/280/08 z dnia 30 maja
2008 r. stwierdzono nieważność § 19)

R o z d z i a ł   5

Doea ek za wyspugę la 

§ 20

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat  w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.

2. ikresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawnia-
jące do dodatku określają odrębne przepisy.

3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-

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

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do do-
datku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.

4. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecno-
ści w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby lub konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społeczne-
go.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-9/280/08 z dnia 30 maja
2008 r. stwierdzono nieważność § 20 ust. 3 i 4)
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R o z d z i a ł   6

Wynagroezenie za goeziny ponaewymiarowe i go-
eziny eoraźnycw zas ęps w

§ 21

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i doraźnego zastępstwa ustala się z za-
strzeżeniem ust. 2, dzieląc stawkę wynagrodze-
nia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne
warunki pracy oraz za pracę w warunkach
uciążliwych , jeżeli praca w godzinach ponad-
wymiarowych oraz doraźnego zastępstwa od-
bywa się w takich warunkach) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych lub doraźnego zastępstwa.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust.
4a  ustawy  wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczy-
cielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego,
łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywała się
w tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub re-
alizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2 uzyskuje się mnożąc tygo-
dniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
ze czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla obliczenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniach, w których zajęcia roz-
poczynają się lub kończą w środku tygodnia – za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiaro-
wych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub usta-
lony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy, pomniej-
szony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla na-
uczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w
pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-9/280/08 z dnia 30 maja
2008 r. stwierdzono nieważność § 21 ust. 4)
5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z na-

uczycielem, o którym mowa w art. 42 ust. 5b,
przed upływem roku szkolnego, rozliczenie z
przydzielonych w planie organizacyjnym godzin
zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z
tym że za wszystkie przepracowane miesiące,
bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć,
przysługuje nauczycielowi prawo do wynagro-
dzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodnio-
wy wymiar godzin zajęć określony w art. 42.
ust. 3 ustawy, a także za przepracowane w tym
czasie godziny ponadwymiarowe.

R o z d z i a ł   7
Nagroey ze specjalnego funeuszu nagróe

§ 22

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokości co naj-

mniej 1% planowanych środków na wynagro-
dzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w
rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
1) 70% środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektora;
2) 30% środków funduszu przeznacza się na

nagrody Starosty Świdnickiego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają

charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi
nagrody uzależnione jest w szczególności od:
1) posiadania wyróżniającej oceny pracy;
2) aktywnego udziału w kreowaniu modelu edu-

kacyjno-wychowawczego szkoły;
3) prowadzenia działalności mającej na celu

zwalczanie wśród młodzieży negatywnych
postaw społecznych, w tym narkomanii, al-
koholizmu;

4) nawiązywania współpracy z placówkami kul-
turalnymi, naukowymi oraz samorządami te-
rytorialnymi w celu organizacji imprez dla
dzieci i młodzieży;

5) dobrych wyników w nauczaniu;
6) udokumentowanych osiągnięć w pracy z

uczniami uzdolnionymi i mającymi trudności
w nauce;

7) zakwalifikowania się uczniów do eliminacji
centralnych olimpiady przedmiotowej;

8) wprowadzenia liczących się w szkole inno-
wacji pedagogicznych, otwartości na prze-
miany;

9) efektów podejmowanych przez nauczyciela
inicjatyw;

10) przygotowania i zrealizowania znaczących w
procesie wychowawczym imprez szkolnych
lub środowiskowych;

11) doskonalenia własnego warsztatu pracy;
12) aktywnej, koleżeńskiej pomocy w adaptacji

zawodowej młodych nauczycieli;
13) upowszechniania własnych osiągnięć dydak-

tycznych i wychowawczych, np. w formie
publikacji;

14)  osiągnięć dydaktycznych w zakresie prak-
tycznej nauki zawodu;

15) legitymowania się innymi, wybitnymi osią-
gnięciami w pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej lub opiekuńczej.

3. Dyrektorzy szkół mogą otrzymać nagrodę, jeśli
uzyskają znaczące efekty w zakresie:
1) osiągania przez szkołę bardzo dobrych i do-

brych wyników nauczania i wychowania oraz
licznego udziału uczniów w konkursach,
olimpiadach i w powiatowym, wojewódzkim i
krajowym współzawodnictwie;

2) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, pla-
cówki;

3) inspirowania działalności społecznej na rzecz
szkoły;

4) współpracy ze środowiskiem, rodzicami, sa-
morządem szkolnym i terytorialnym;

5) inspirowania różnorodnych działań rady pe-
dagogicznej służących podnoszeniu jakości
pracy szkoły, placówki;

6) tworzenia warunków dla nowatorstwa peda-
gogicznego, wzorową organizację pracy,
tworzenia bazy szkolnej;

7) wzorowego sprawowania nadzoru pedago-
gicznego;
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8) organizowania administracyjnej, finansowej i
gospodarczej funkcji szkoły;

9) pozyskiwania pozabudżetowych środków
wzbogacających ofertę dydaktyczno-
wychowawczą szkoły i jej bazę;

10) umiejętnego gospodarowania środkami finan-
sowymi.

4. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1

– dyrektor po zasięgnięciu opinii rady peda-
gogicznej i rady rodziców;

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2
– Starosta Powiatu Świdnickiego.

5. Nauczyciel spełniający kryteria zawarte w § 22
ust. 2 może otrzymać nagrodę specjalną bez
względu na stopień awansu zawodowego.

§ 23

Nagrody, o których mowa w § 22, są przyznawane
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach dyrektor szkoły oraz Starosta  mogą
przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

R o z d z i a ł   8

Doea ek mieszkaniowy

§ 24

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 2%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 3%;
3) przy trzech osobach w rodzinie – 5%;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 7%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

§ 25

Do członków rodziny, o której mowa w § 24, zali-
cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamiesz-
kujących:
1) współmałżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego

wyłącznym utrzymaniu;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

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

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego
źródła dochodu.

§ 26

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w
wysokości określonej w § 24. Małżonkowie wspól-
nie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał
ten dodatek.

§ 27

Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez
wskazanego przez nauczyciela pracodawcę.

§ 28

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w § 26, na ich
wspólny wniosek.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a
dyrektorowi Starosta Powiatu w Świdnicy.

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 29

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku chorobowego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa ta była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

R o z d z i a ł   9

Pos anowienia końcowe

§ 30

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Świdnicy.

§ 31

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

PRZEWiDNICZDCI RADI

TADEUSZ ZAWADZKI
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1830

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
NR XXIV/117/08

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie us alenia zasae korzys ania ze s opówek zorganizowanycw
w szkopacw poes awowycw i gimnazjum na  erenie Mias a i Gminy Syców

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.
67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) – Rada Miejska w Sycowie
uchwala, co następuje:

§ 1

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

których organem prowadzącym jest imina Sy-
ców,

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia oraz
wychowanka, pobierającego naukę w szkole, o
której mowa w pkt 1,

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

4) stołówce m należy przez to rozumieć zorgani-
zowane przez szkolę miejsce zbiorowego korzy-
stania z posiłków, w którym pracownicy sto-
łówki przygotowują i wydają posiłki.

§ 2

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie,
którzy uczęszczaj ą do danej szkoły.

2. Za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki szkolnej
mogą korzystać również nauczyciele i inni pra-
cownicy tej szkoły.

3. Za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki szkolnej
mogą korzystać również uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych, którym przyznano świadczenie w
postaci zakupu posiłku na podstawie programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania”, a opłaty wnosi właściwy ośrodek po-
mocy społecznej.

§ 3

1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzy-
stanie
1) przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej,

odpowiednio do typu szkoły, w wysokości:
a) w szkole podstawowej w Stradomi

Wierzchniej i w Drołtowicach – 1,80 zł.
b) w szkole podstawowej nr 1 i nr 2 w Sy-

cowie – 3,20 zł.
c) w gimnazjum – 3,20 zł.,

2) przez pracowników danej szkoły odpowiednio do
typu szkoły w wysokości:
a) w szkole podstawowej w Stradomi Wierzch-

niej i w Drołtowicach – 3,50 zł.
b) w szkole podstawowej nr 1 i nr 2 w Sycowie

– 7,00 zł.
c) w gimnazjum – 7,00 zł.

2. ipłaty ustalone na podstawie ust. 1 pkt. 1 i 2
wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do
dnia 10 każdego miesiąca , z zastrzeżeniem ust.
3.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły
może, na wniosek rodzica ucznia szkoły lub pra-
cownika uprawnionego do korzystania z posiłku
w stołówce szkolnej, wyznaczyć inny niż okre-
ślony w ust. 2 termin wniesienia opłaty za ko-
rzystanie z posiłku w stołówce szkolnej, ustalo-
nej na podstawie ust. 1 .

4. W przypadku nieobecności ucznia lub pracowni-
ka szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku
w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna
wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w
stołówce szkolnej za każdy dzień, z wyłącze-
niem pierwszego dnia nieobecności.

5. Za uczniów, którym przyznano świadczenie w
postaci zakupu posiłku opłaty wnosi właściwy
ośrodek pomocy społecznej bądź inna osoba
prawna lub fizyczna .

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach loso-
wych Burmistrz Miasta i iminy Syców na wniosek
rodziców lub dyrektora szkoły może zwolnić ucznia
z całości lub części opłat za korzystanie z wyży-
wienia w stołówce szkolnej.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-6/282/08 z dnia 30 maja
2008 r. stwierdzono nieważność § 4)

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i iminy Syców.

§ 6

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

PRZEWiDNICZDCI
RADI MIEJSKIEJ

BOLESŁAW MONIUSZKO
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXI/682/08

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie zmiany ucwwapy nr VIII/275/99 Raey Miejskiej Wrocpawia
w sprawie zasae oeppa ności za uspugi przewozowe świaeczone śroekami
                              lokalnego  ranspor u zbiorowego

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.1)
w związku z art. 15 ust. 5 oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn.
zm.2) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocła-
wia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad
odpłatności za usługi przewozowe świadczone
środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz.
Woj. Doln. z 2002 r. Nr 8, poz. 232 z późn. zm.3),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość opłat określa odrębna uchwała lub
umowa.”;

2) załącznik otrzymuje brzmienie, jak załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Wrocławia.

§ 3

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

PRZEWiDNICZDCA
RADI MIEJSKIEJ

BARBARA ZDROJEWSKA

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

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

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 113. poz.
984, Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 149 poz. 1452, Nr 211 poz. 2049, z 2004 r. Nr 97 poz. 962, Nr 160 poz. 1678, Nr 281
poz. 2780, z 2006 r. Nr 133 poz. 935.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 115 poz. 2047,
Nr 233 poz. 3582, z 2006 r. Nr 32, poz. 443, Nr 221, poz. 3123.

Dapącznik eo ucwwapy Raey Miejskiej
Wrocpawia nr XXI/682/08 z enia 15 maja
2008 r. (poz. 1831)

Dasaey oeppa ności za przejazey śroekami komunikacji zbiorowej
organizowanej przez Gminę Wrocpaw

§ 1

1. imina Wrocław organizuje przewozy w miej-
skiej komunikacji zbiorowej we własnym za-
kresie poprzez działanie spółki należącej do
iminy oraz poprzez zawarcie umów z prze-
woźnikami na świadczenie usług przewozo-
wych.

2. Przewoźnicy wykonują powyższe usługi tabo-
rem tramwajowym lub autobusowym na li-
niach typu:
1) normalne;
2) pośpieszne;

3) nocne;
4) podmiejskie;
5) inne.

2a. imina emituje bilety obowiązujące przy przewo-
zach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

§ 2

1. Rodzaje stosowanych biletów:
1) jednorazowe – uprawniające do jednokrot-

nego przejazdu;
2) okresowe – uprawniające do wielokrotnych

przejazdów w oznaczonym czasie w grani-
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cach administracyjnych Wrocławia oraz po-
za granicami miasta, a w tym:
a) jednodniowe na okaziciela – uprawniają-

ce posiadacza do przejazdów na wszyst-
kich liniach określonego typu w dniu
wskazanym na bilecie (w dniu skasowa-
nia biletu),

b) 30- dniowe na okaziciela – uprawniające
posiadacza do przejazdów na wszystkich
liniach określonego typu w okresie 30
dni kalendarzowych liczonych kolejno
począwszy od dnia wskazanego na bile-
cie (dnia skasowania biletu),

c) 60- dniowe na okaziciela – uprawniające
posiadacza do przejazdów na wszystkich
liniach określonego typu w okresie 60
dni kalendarzowych liczonych kolejno
począwszy od dnia wskazanego na bile-
cie (dnia skasowania biletu),

d) 90- dniowe na okaziciela – uprawniające
posiadacza do przejazdów na wszystkich
liniach określonego typu w okresie 90
dni kalendarzowych liczonych kolejno
począwszy od dnia wskazanego na bile-
cie (dnia skasowania biletu),

e) 7- dniowe imienne – uprawniające wska-
zaną osobę do korzystania z przejazdów
na wszystkich liniach określonego typu
przez 7 dni kalendarzowych liczonych ko-
lejno począwszy od dnia wskazanego na
bilecie (dnia skasowania biletu),

f) 30- dniowe imienne – uprawniające
wskazaną osobę do korzystania z prze-
jazdów na 2 normalnych liniach, 2 do-
wolnych liniach lub wszystkich liniach
określonego typu przez 30 dni kalenda-
rzowych liczonych kolejno począwszy od
dnia wskazanego na bilecie (dnia skaso-
wania biletu),

g) 60- dniowe imienne – uprawniające
wskazaną osobę do korzystania z prze-
jazdów na wszystkich liniach określone-
go typu przez 60 dni kalendarzowych li-
czonych kolejno począwszy od dnia
wskazanego na bilecie (dnia skasowania
biletu),

h) 90- dniowe imienne – uprawniające
wskazaną osobę do korzystania z prze-
jazdów na wszystkich liniach określone-
go typu przez 90 dni kalendarzowych li-
czonych kolejno począwszy od dnia
wskazanego na bilecie (dnia skasowania
biletu),

i) aglomeracyjne imienne – uprawniające
wskazana osobę do korzystania z prze-
jazdów na wszystkich liniach określone-
go typu w czasie określonym w treści
biletu;

3) „bilety wolnej jazdy” – uprawniające wska-
zaną osobę do bezpłatnych przejazdów na
wszystkich liniach.

2. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia
opłaty za przejazd przez jego posiadacza z
chwilą skasowania go kasownikiem znajdują-
cym się w danym pojeździe i zachowuje waż-

ność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez
osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłu-
żej niż do momentu dotarcia przez pojazd do
przystanku końcowego właściwego dla danego
kierunku linii lub ostatniego przystanku przed
zjazdem do zajezdni.

2a. Wyjątkiem od zasady opisanej w ust. 2 jest
sytuacja awaryjnego przerwania biegu pojazdu
– wówczas bilet jednorazowy stanowi pod-
stawę do kontynuowania dalszej jazdy pojaz-
dem wskazanym przez przewoźnika.

2b. Skasowanego biletu nie wolno odstępować
innej osobie.

3. ipłatę za przejazd jednorazowy można uiścić
za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie
mniejszej niż wysokość należnej opłaty.

4. Bilety okresowe mogą uprawniać do przejaz-
dów na dwóch lub wszystkich liniach jednego
lub różnych typów. Przejazd może się odbywać
na trasach pokrywających się z liniami ozna-
czonymi na bilecie, wszystkimi pojazdami da-
nego typu linii. Posiadacz biletu uprawniające-
go do korzystania z linii pośpiesznej może ko-
rzystać z linii normalnej na odcinku, na którym
ich trasy pokrywają się.

5. Posiadacz okresowego biletu na linie normalne
nie może korzystać z niego na liniach po-
śpiesznych, z wyjątkiem sobót, świąt oraz dni
roboczych po godzinie 20.00, kiedy to na li-
niach pośpiesznych obowiązuje taka sama
opłata jak na liniach normalnych.

6. Bilety okresowe uprawniają również do prze-
jazdów liniami nocnymi w zakresie odpowied-
nim do przysługującego w porze dziennej.

7. isoby uprawnione do korzystania z przejazdu
ulgowego opłacają 50% ceny biletu pełnego
(odpowiedniego dla danej linii).

8. ipłata za przejazd pojazdami linii podmiejskich
w granicach miasta jest taka sama, jak na li-
niach normalnych.

9. Kierujący pojazdem prowadzi sprzedaż biletów
jednorazowych w cenie odpowiedniej za prze-
jazd określoną linią w dni wolne od pracy, w
dni robocze po godzinie 20-tej oraz na liniach
nocnych.

10. Wysokość opłaty uwidoczniona jest na bilecie.

§ 3

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na
wszystkich typach linii są uprawnieni:
1) posłowie i senatorowie;
2) inwalidzi wojenni i wojskowi;
3) dzieci niepełnosprawne i młodzieżŜ niepeł-

nosprawna oraz uczniowie posiadający
orzeczenie publicznej poradni psychologicz-
no- pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego, posługujące się legitymacją w
kolorze żółtym o sygnaturze MEN-II/182/2 –
uczące się w szkołach i placówkach okre-
ślonych w ustawie o systemie oświaty oraz
osoby opiekujące się nimi w czasie przejaz-
du lub podróżujące po nie albo po ich od-
wiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdro-
wotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki
szkolnej lub ochrony zdrowia;
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4) dzieci do lat 4;
5) osoby, które ukończyły 70 lat;
6) osoby o znacznym stopniu niepełnospraw-

ności, w tym osoby głuche i głuchonieme,
osoby całkowicie niezdolne do pracy i sa-
modzielnej egzystencji, dzieci w wieku do
lat 16, na które przysługuje zasiłek pielę-
gnacyjny oraz ich opiekunowie;

7) osoby niewidome lub ociemniałe oraz ich
przewodnicy;

8) członkowie Stowarzyszenia Polaków Po-
szkodowanych przez III Rzeszę, Ludzie ze
znakiem „P”, członkowie Dawnej Polonii
Wrocławskiej oraz Pionierzy Wrocławia;

9) dzieci i młodzieżŜ z rodzin wielodzietnych,
które przystąpiły do programu „dwa plus
trzy i jeszcze więcej” w niedziele i święta;

10) pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Sp. z o. o. i pracownicy
Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z
o.o.;

11) byli pracownicy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. i byli
pracownicy Dolnośląskich Linii Autobuso-
wych Sp. z o. o., którzy przeszli na emery-
turę lub rentę.

2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na
liniach normalnych w granicach i poza grani-
cami Wrocławia uprawnieni są:
1) umundurowani funkcjonariusze Policji do

stopnia aspiranta sztabowego i żołnierze
żandarmerii wojskowej do stopnia starszego
sierżanta sztabowego włącznie;

2) umundurowani funkcjonariusze Straży Miej-
skiej we Wrocławiu;

3) żołnierze w służbie zasadniczej (z wyłącze-
niem – nadterminowej);

4) honorowi dawcy krwi po oddaniu co naj-
mniej:
a) mężczyźni – 25 litrów krwi,
b) kobiety – 15 litrów krwi.

2a. Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych
przejazdów w dni powszednie od poniedziałku
do piątku na liniach normalnych w granicach
Wrocławia, raz w roku w ciągu 90 kolejnych
dni, jeżeli przejazd związany jest z odbywanym
szkoleniem, przysługuje zamieszkałym we
Wrocławiu osobom bezrobotnym, zarejestro-
wanym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy
w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do
zasiłku, aktywnie poszukującym pracy oraz za-
liczonym do jednej z niżej wymienionych grup:
1) bezrobotnym kierowanym do pracodawców

zgodnie z napływem ofert pracy;
2) bezrobotnym długotrwale – powyżej 24

miesięcy, będącymi beneficjantami projek-
tów finansowanych z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego;

3) kierowanym na szkolenia – w pierwszym
miesiącu trwania szkolenia;

4) kierowanym na zajęcia aktywizujące w klu-
bach pracy;

5) uczestniczącym w zajęciach w Centrum In-
tegracji Społecznej.

3. Dowodami potwierdzającymi posiadanie
uprawnień opisanych w ust. 1, ust. 2 i ust. 2a
są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy
i organy właściwe do potwierdzania tych
uprawnień.

§ 4

1. Do korzystania z biletów ulgowych na wszyst-
kich typach linii są uprawnieni:
1) studenci szkół wyższych wpisanych do reje-

stru Ministra Edukacji Narodowej, a także
studenci uczelni zagranicznych oraz uczestni-
cy dziennych studiów doktoranckich;

2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych,
a także uczniowie ponadpodstawowych szkół
zagranicznych – nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia;

3) dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu roz-
poczęcia nauki w szkole podstawowej,

4) emeryci i renciści,
5) kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami

represji wojennych i okresu powojennego, ko-
rzystające z uprawnień określonych w przepi-
sach powszechnie obowiązujących,

6) rodzice lub opiekunowie prawni rodzin wielo-
dzietnych, które przystąpiły do programu
„dwa plus trzy i jeszcze więcej” w niedziele i
święta.

2. Dowodami potwierdzającymi posiadanie upraw-
nień opisanych w ust. 1 są dokumenty wydane
przez instytucje, urzędy i organy właściwe do
potwierdzania tych uprawnień.

§ 5

1. Taryfa przewozowa jest zawarta w oddzielnym
akcie prawnym.

2. imina jest odpowiedzialna za druk, szatę gra-
ficzną i dystrybucję biletów.

3. Na biletach mogą znajdować się reklamy.
Szczegółowe warunki umieszczania reklam oraz
zasady odpłatności za nie określi umowa zawar-
ta pomiędzy iminą a reklamodawcą.

§ 6

1. Bagaż ręczny może być przewożony środkami
komunikacji miejskiej na wszystkich typach linii,
po wniesieniu opłaty za każdą sztukę spełniającą
warunki określone w ust. 2 lub za każdą jed-
nostkę bagaż wymienioną w ust. 3.

2. ipłacie za przewóz podlega bagaż ręczny, któ-
rego suma trzech wymiarów (długości, szeroko-
ści i wysokości) przekracza 120 cm.

3. Za wyjątkiem określonym w ust. 4 za bagaż
ręczny podlegający opłacie niezależnie od wy-
miarów, uważa się także: wózek dziecięcy ( bez
dziecka ), sanki, narty i zwierzęta.

4. Nie podlegają opłacie: wózki dziecięce z dziećmi
do lat 4, małe zwierzęta trzymane podczas po-
dróży na rękach, instrumenty muzyczne, a także
przyrządy i materiały służące do nauki, przewo-
żone przez uczniów i studentów, w postaci:
– tub i teczek zawierających prace i rysunki

techniczne lub artystyczne,
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– prac artystycznych i krosen malarskich, o ile
nie przekraczają wymiarów: 120 cm x 100
cm x 10 cm.

§ 7

1. iminy sąsiadujące z iminą Wrocław, w celu
zaspokojenia usług przewozowych mieszkańców
tych gmin, mogą korzystać z usług komunikacji
miejskiej po pokryciu odpowiednich kosztów
eksploatacyjnych. Zakres tych usług i zasady
pokrywania kosztów określi umowa zawarta
pomiędzy gminami.

2. Pracodawcy (instytucje) mogą zbiorowo naby-
wać dla swoich pracowników usługi przewozo-
we iminy. Warunki wykupywania tych usług
określi umowa zawarta przez pracodawcę (insty-
tucję) z iminą.

3. imina może zawierać umowy o świadczenie
wspólnych usług przewozowych z innymi prze-
woźnikami oraz z organizatorami przedsięwzięć
turystycznych lub kulturalnych, w celu wspólnej
obsługi świadczeniobiorców tych usług.

4. irganizatorzy dużych imprez kulturalnych, spor-
towych itp. oraz przedsiębiorstwa handlowe i
usługowe mogą nabywać usługi przewozowe dla
uczestników tych imprez oraz klientów. Szcze-
gółowy zakres tych usług oraz warunki ich na-
bywania określi umowa zawarta przez organiza-
tora z iminą.

5. Instytucje państwowe i samorządowe oraz or-
ganizacje społeczne organizujące wycieczki,
zbiorowe zajęcia i imprezy w ramach wypoczyn-
ku wakacyjnego (w okresie wakacji lub ferii) lub
w celu terapeutycznym dla dzieci niepełno-
sprawnych lub rodzin korzystających ze środ-
ków pomocy społecznej mogą korzystać z bez-
płatnego przewozu liniami normalnymi uczestni-
ków tych form opieki i wypoczynku na warun-
kach określonych przez zarządzającego komuni-
kacją zbiorową, w oparciu o złożony wniosek
zawierający: określenie podmiotu organizującego
przejazd, listę uczestników i opiekunów, wska-
zanie celu, terminu i trasy przejazdu.

§ 8

1. Kontrola uiszczania opłat za przejazdy jest pro-
wadzona według zasad określonych w ustawie z

dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.),
przez upoważnione osoby posiadające identyfi-
katory wydane przez właściwą jednostkę organi-
zacyjną iminy.

2. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu na
przejazd osoby lub przewóz bagażu pasażer jest
zobowiązany do uiszczania należności przewo-
zowych oraz opłaty dodatkowej. Bilet, którego
stan nie pozwala, ze względu na stopień znisz-
czenia, zabrudzenia itp., na ustalenie prawidło-
wości jego skasowania, jest nieważny. Za bilet
nieważny uznawany jest również imienny bilet
okresowy, jeżeli na jego znaczku nie został wpi-
sany numer legitymacji tego biletu.

3. id osoby korzystającej z przejazdu bezpłatnego
lub ulgowego, posiadającej ważny bilet ulgowy,
która w czasie kontroli nie posiada przy sobie
dokumentów potwierdzających uprawnienie do
takiego przejazdu, nie pobiera się opłaty dodat-
kowej, jeżeli w ciągu 7 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia kontroli przedstawi te doku-
menty kontrolującemu lub jego pracodawcy.

4. ipłatę dodatkową ustala się w wysokości:
a) 50-krotności ceny biletu jednorazowego peł-

nego, stosowanego na liniach normalnych w
granicach miasta, tj. 120 zł – gdy płatność
opłaty dodatkowej następuje w terminie po-
wyżej 7 dni,

b) 100 zł – gdy płatność opłaty dodatkowej na-
stępuje w terminie do 7 dni,

c) 20-krotność ceny biletu jednorazowego peł-
nego, stosowanego na liniach normalnych w
granicach miasta, za przewóz bagażu i zwie-
rząt niezgodnie z zasadami odpłatności.

5. Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze
zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się
opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej
lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

6. Wnioski o zwrot lub umorzenie opłaty dodatko-
wej należy kierować do właściwej jednostki or-
ganizacyjnej iminy.

§ 9

Przepis § 3 ust. 1 pkt 10 traci moc z dniem
1 stycznia 2009 r.
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1832

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXI/686/08

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie zmiany ucwwapy nr XV/366/07 Raey Miejskiej Wrocpawia
w sprawie  rybu uezielania i rozliczania eo acji niepublicznym oraz publicz-
nym szkopom i placówkom oświa owym, prowaezonym przez osoby fizyczne
                                                i prawne

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.1),
art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.2) w związku z art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.3) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XV/366/07 z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji nie-
publicznym oraz publicznym szkołom i placówkom
oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i
prawne (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 4, poz.
49) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:

a) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dotacje dla niepublicznych zespołów wy-
chowania przedszkolnego lub punktów przed-
szkolnych, które organizują inną niż w przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych, formę wychowania
przedszkolnego, przysługują na każdego
ucznia w wysokości równej 40% planowa-
nych wydatków bieżących ponoszonych na
jednego ucznia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Miasto, a zapisanych w
uchwale budżetowej, wg stanu na początek
roku budżetowego.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dotacje dla publicznych zespołów wy-
chowania przedszkolnego lub punktów przed-
szkolnych, prowadzonych przez organ inny
niż jednostka samorządu terytorialnego, które
organizują inną niż w przedszkolach i oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, formę wychowania przedszkolnego,
przysługują na każdego ucznia w wysokości
równej 50% planowanych wydatków bieżą-
cych ponoszonych na jednego ucznia w
przedszkolach publicznych prowadzonych

przez Miasto, a zapisanych w uchwale bu-
dżetowej, wg stanu na początek roku budże-
towego.”;

2) w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Niepubliczne i publiczne zespoły wychowa-
nia przedszkolnego lub punkty przedszkolne,
prowadzone przez organ inny, niż jednostka sa-
morządu terytorialnego, które organizują inną,
niŜ w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, formę wychowania
przedszkolnego, otrzymują dotacje od pierwsze-
go dnia miesiąca, w którym rozpoczynają swoją
działalność.”;

3) dotychczasowy załącznik nr 1 otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały;

4) dotychczasowy załącznik nr 2 otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Wrocławia.

§ 3

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

WICEPRZEWiDNICZDCI
RADI MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

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

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

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1292.
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Dapącznik nr 1 eo ucwwapy Raey Miejskiej
Wrocpawia nr XXI/686/08 z enia 15 maja
2008 r. (poz. 1832)
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Dapącznik nr 2 eo ucwwapy Raey Miejskiej
Wrocpawia nr XXI/686/08 z enia 15 maja
2008 r. (poz. 1832)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 158 –  11258  – Poz. 1832 i 1833

1833

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXI/687/08

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie us anowienia zasae Programu S ypeneialnego
im. Hugona S einwausa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
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§ 1

Ustanawia się w roku akademickim 2008/2009
cztery stypendia doktoranckie im. wugona Stein-
hausa dla osób pochodzących z obszaru Ukrainy,
Białorusi, Mołdowy i Kazachstanu, zainteresowa-
nych podjęciem studiów doktoranckich na Uniwer-
sytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej.

§ 2

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o Sty-
pendium przez osoby, o których mowa w § 1,
jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) posiadanie pełnego wyższego wykształcenia

(tytuł magistra lub równorzędny) z jednej z
poniższych dziedzin:
a) informatyka,
b) matematyka,
c) budownictwo,
d) chemia,
e) fizyka,
f) cybernetyka,
g) elektronika,
h) inżynieria środowiska,
i) inżynieria biomedyczna,
j) automatyka,
k) robotyka,
l) dziedziny pokrewne o charakterze tech-

nicznym;
2) posiadanie obywatelstwa i miejsca zamiesz-

kania w jednym z krajów wskazanych w § 1;
3) wiek do 35 lat;
4) znajomość języka polskiego umożliwiająca

korzystanie z zajęć akademickich, (w tym pi-
sanie pracy doktorskiej) lub znajomość języka
angielskiego w przypadku wskazania przez
kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w
tym języku (w takiej sytuacji akceptowana
jest bierna znajomość języka polskiego).

2. Preferowani będą kandydaci legitymujący się
znaczącymi osiągnięciami naukowymi oraz wy-
kazujący się aktywnością w swoim środowisku
społecznym i zawodowym.

3. i przyznanie Stypendium nie będą mogły ubie-
gać się osoby posiadające kartę stałego pobytu
w Polsce.

4. W ramach Programu Stypendialnego im. wugona
Steinhausa stypendia przyznane zostaną na

okres 9 miesięcy, od dnia 1 października 2008 r.
do dnia 30 czerwca 2009 r.

§ 3

1. Stypendia zostaną przyznane kandydatom wyło-
nionym w drodze konkursu, zgodnie z regulami-
nem stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

2. Ustala się wysokość stypendium w kwocie
1250 zł miesięcznie.

3. W ramach Programu Stypendialnego im. wugona
Steinhausa, na zasadach określonych w regula-
minie, o którym mowa w pkt 1., pokryte zosta-
ną równieŜ następujące koszty: opłaty edukacyj-
ne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie,
podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materia-
łów i pomocy naukowych, wypożyczenie kom-
puterów i drukarek, z zastrzeżeniem, iż wyso-
kość kosztów na jednego studenta nie przekro-
czy kwoty 1 250 zł miesięcznie.

§ 4

1. Środki przeznaczone na realizacje Programu Sty-
pendialnego im. wugona Steinhausa pochodzić
będą z dochodów własnych Miasta i zostaną za-
bezpieczone w następujących kwotach:
1) w roku 2008 w wysokości 30 000 zł;
2) w roku 2009 w wysokości 60 000 zł;

2. Wysokość środków przeznaczonych na prze-
prowadzenie konkursu oraz obsługę i realizację
Programu wyniesie 45 000 zł.

3. Maksymalna wartość Programu Stypendialnego
im. wugona Steinhausa wynosi 90 000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Wrocławia.

§ 6

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

WICEPRZEWiDNICZDCI
RADI MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

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

poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 167, poz. 1759 z 2004r., Nr
102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218.
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Dapącznik eo ucwwapy Raey Miejskiej
Wrocpawia nr XXI/687/08 z enia 15 maja
2008 r. (poz. 1833)

Regulamin
PROGRAM STPENDIALNY IM. HUGONA STEINHAUSA

Fundatorem Programu Stypendialnego im. wugona Steinhausa jest miasto Wrocław, administratorem Pro-
gramu jest ..........................................................................
Instytucje te ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy i Kazachstanu na
stypendia im. wugona Steinhausa w roku akademickim 2008/2009.
Patronem Programu jest wugon Steinhaus (1887-1972), polski matematyk polski, profesor uniwersytetów
we Lwowie (1920-1941) i Wrocławiu (1945-1961) oraz University of Notre Dame w stanie Indiana (USA,
1961-1962) i University of Sussex (1966), członek Polskiej Akademii Umiejętności (od 1945) i Polskiej
Akademii Nauk(od 1952), a także wielu międzynarodowych towarzystw naukowych i zagranicznych Aka-
demii Nauk. Współtwórca tzw. lwowskiej szkoły matematyki. Autor prac (ponad 170 pozycji) z dziedziny
analizy matematycznej, teorii prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i jej zastosowań. Populary-
zator matematyki – książki: Czym jest, a czym nie jest matematyka (1923), Kalejdoskop matematyczny
(1938), Sto zadań (1958), irzeł czy reszka (1961). ZałoŜyciel czasopism Studia Mathematica (1929,
wraz z S. Banachem) i Zastosowania matematyki (1953).

DDIEDDINY OBJĘTE PROGRAMEM:

   • informatyka
   • matematyka
   • budownictwo
   • chemia
   • fizyka
   • cybernetyka
   • elektronika
   • inżynieria środowiska
   • inżynieria biomedyczna
   • automatyka
   • robotyka
   • dziedziny pokrewne o charakterze technicznym

KANDYDACI:

W roku akademickim 2008/2009 Program im. wugona Steinhausa adresowany jest do osób gotowych na
podjęcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej w dziedzinach
objętych Programem.

KRYTERIA FORMALNE:

   • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych krajów
   • posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia
   • wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra lub inny równoważny)
   • wiek do 35 lat
   • znajomość języka polskiego (umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy

dyplomowej) lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej
oferty edukacyjnej w tym języku (w takiej sytuacji akceptowana jest bierna znajomość języka pol-
skiego)

PREFERENCJE:

   • kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
   • kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Formularz zgłoszeniowy:
a) ankieta osobowa z załączoną aktualną fotografią kandydata

b) projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Stypendialnym im. wugona Steinhausa
wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-5000 znaków ze
spacjami)

c) Curriculum Vitae (CV) wraz z listą publikacji
2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje

wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, ro-
syjskim lub angielskim).
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3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk)

DGŁOSDENIA KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem
............. lub www.wroclaw.pl
Po wypełnieniu należy przesłać na adres:
..............................

TERMIN DGŁOSDEŃ:

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia im. wugona Steinhausa upływa: 1 lipca 2008 r.
Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

REKRUTACJA:

Wybór czterech najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:
I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne
isoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną lub telefonicznie do 20
lipca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana będzie listownie pocztą do 8 sierpnia
2008.

WARUNKI FINANSOWE:

Stypendia w wysokości 1250 zł obejmą okres 9 miesięcy od października 2008 do czerwca 2009 roku i
będą wypłacane z kasy Urzędu Miejskiego Wrocławia na konta Beneficjentów.
Ponadto w ramach Programu Stypendialnego pokrywane będą następujące koszty: opłaty edukacyjne,
zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy
naukowych.
Komputery i drukarki wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wy-
pełnieniu warunków stypendium.
Koszty dodatkowe będą pokrywane bezpośrednio przez Administratora Programu, ze środków przekaza-
nych mu przez Miasto Wrocław na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert.
Administrator Programu przekaże Miastu Wrocław informację o wyniku konkursu wraz z danymi osobo-
wymi osób wyłonionych w konkursie, w celu akceptacji Beneficjentów oraz realizacji wypłat z kasy Urzę-
du Miejskiego Wrocławia.

PROGRAM STYPENDIUM:

1. Inauguracja Programu (połowa września 2008);
2. Kurs przygotowawczo-informacyjny (15 dni);
3. Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w Uniwersytecie Wrocławskim lub Politechnice Wrocławskiej;
4. Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych;
5. Staż zawodowy (4 tygodnie).

1834

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
Nr XXI/690/08

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie zmiany ucwwapy nr XLIX/697/98 Raey Miejskiej Wrocpawia
w sprawie zasae gospoearowania nierucwomościami s anowiącymi wpasność
                                             Gminy Wrocpaw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z późn. zm.2) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
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§ 1

W uchwale nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wro-
cławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność iminy Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. z
2005 r. Nr 208, poz. 3409) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
1) w § 2:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przy oddawaniu nieruchomości w użyt-
kowanie, dzierżawę lub najem Prezydent
Wrocławia może odstąpić od przetargu w
przypadku:
1) umów zawieranych na czas oznaczony nie

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczo-
ny oraz w przypadku, gdy po umowie,
która wygasła lub została rozwiązana za-
wierane będą kolejne umowy na czas
oznaczony nie dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość;

2) na realizację urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz innych celów publicznych;

3) na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jed-
nostek samorządu terytorialnego;

4) innych niewymienionych w pkt 1–3 z
ważnych przyczyn, w szczególności w
przypadku przekazywania nieruchomości
osobom prawnym i fizycznym prowadzą-
cym działalność charytatywną, opiekuń-
czą, kulturalną, leczniczą, oświatową, na-
ukową, badawczo-rozwojową, wycho-
wawczą, sportową lub rekreacyjną na cele
nie związane z działalnością zarobkową a
także organizacjom pożytku publicznego
na cele prowadzonej działalności pożytku
publicznego, na podstawie umów:
a) zawieranych na czas oznaczony dłuż-

szy niż 3 lata,
b) zawieranych na czas nieoznaczony,

c) w przypadku gdy po umowie która wy-
gasła lub została rozwiązana zawierane
będą kolejne umowy na czas oznaczo-
ny lub na czas nieoznaczony, których
przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku umów opisanych w ust.
4 pkt 4 lit. a warunkiem odstąpienia od
przetargu jest uzyskanie opinii Komisji In-
frastruktury Komunalnej, Komisji Komuni-
kacji i ichrony Środowiska, Komisji Roz-
woju Przestrzennego i Architektury, Komi-
sji Inicjatyw iospodarczych, a w razie po-
trzeby innych Komisji Rady Miejskiej wła-
ściwych ze względu na cel na jaki nieru-
chomość ma zostać przekazana.”;

2) w § 3 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wnosić, po uprzednim uzyskaniu opinii Ko-
misji Rady Miejskiej, nieruchomości, prawo
użytkowania wieczystego oraz inne prawa do
nieruchomości, w tym prawo użytkowania oraz
prawo dzierżawy, jako wkłady niepieniężne
(aporty) do spółek handlowych, utworzonych
przez iminę lub do których imina przystąpiła,
po podjęciu przez Radę Miejską stosownej
uchwały,”;

3) uchyla się § 31a ust. 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Wrocławia.

§ 3

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

WICEPRZEWiDNICZDCI
RADI MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

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

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

2 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r., nr 281, poz. 2782, z 2005 r., Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z
2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2007 r Nr 173, poz. 1218.
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1835

UCHWAŁA  RADY MEJSKIEJ WROCŁAWIA
Nr XXI/691/08

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie zmiany ucwwapy nr XIII/392/03 Raey Miejskiej Wrocpawia
w sprawie przyjęcia kry eriów i zasae uezielania eo acji finansowycw
ze śroeków Gminnego Funeuszu Ocwrony Śroeowiska i Gospoearki Woenej

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.1)
w związku z art. 400, 405, 406 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) Rada Miejska
Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/392/03 Rady Miejskiej Wrocła-
wia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie
przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finan-
sowych ze środków iminnego Funduszu ichrony
Środowiska i iospodarki Wodnej (Dz. Urz. Woj.
Doln. Nr 229, poz. 3441, z 2006 r. Nr 32, poz.
440 oraz z 2007 r. Nr 303, poz. 4123) w załączni-
ku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w Rozdziale I. Kryterium podmiotowe:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie
ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. i przyznanie dotacji, o której mowa w
Rozdziale II. ust. 3, mogą ubiegać się również
jednostki organizacyjne niebędące osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, w szczególności wspólnoty miesz-
kaniowe;”

2) w Rozdziale V. Zasady udzielania dotacji:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski rozpatrywane będą nie rzadziej
niż raz na miesiąc, z tym że wnioski o dotację
określoną w Rozdziale II. ust. 3 rozpatrywane
będą trzy razy do roku”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Udzielona dotacja nie może być przezna-
czona na finansowanie wydatków poniesio-
nych przed datą przyznania dotacji, z zastrze-
żeniem ust. 6a”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6 a) w brzmieniu:
„6a. Udzielona dotacja, o której mowa w
Rozdziale II. ust. 3, może obejmować finan-
sowanie wydatków poniesionych od dnia zło-
żenia wniosku o dotację”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Wrocławia.

§ 3

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

WICEPRZEWiDNICZDCI
RADI MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.
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1836

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERD
NR XXIII/117/08

z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie zmiany ucwwapy nr I/7/06 Raey Gminy Dobromierz
z enia 11 gruenia 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006
Nr 121, poz. 844 z póżn. zmianami), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r Nr 200, poz. 1682
z późn. zmianami), oraz art. 6b ustawa z 15 listopada 1984 r o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. 2006 r Nr 136, poz. 969 z póżn. zmianami)
Rada iminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady iminy Dobromierz nr 1/7/06 z
dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inka-
sa oraz określenia inkasentów, terminów płatności
dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso wpro-
wadza się zmiany;
1. w § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

Inkaso podatków rolnego , leśnego i od nieru-
chomości powierza się sołtysom wsi, z zastrze-
żeniem § 2 ust.2, gdzie na inkasenta wyznacza
się Pana Jana Fuławkę.

2. w § 2, który otrzymuje brzmienie:
1. Inkasentami na terenie gminy, za wyjątkiem

sołectwa Pietrzyków, są sołtysi.

2. Na terenie sołectwa Pietrzyków funkcje inka-
senta w okresie nieobecności Sołtysa Pani
Anny Fuławki, tj. w okresie od 01.05.2008 do
31.10.2008 pełnić będzie Pan Jan Fuławka.

§ 2

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

PRZEWiDNICZDCI RADI

MAREK JAWORSKI

1837

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY
NR XXII/97/08

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie zmiany ucwwapy nr IV/15/06 Raey Gminy Kos ompo y z enia
29 gruenia 2006 r. w sprawie  rybu uezielania i rozliczania eo acji ela poe-
s awowycw szkóp niepublicznycw o uprawnieniacw szkóp publicznycw oraz
     niepublicznycw przeeszkoli eziapającycw na  erenie Gminy Kos ompo y

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia S marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zpóźn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
zpóźn. zm.) Rada iminy Kostomłoty uchwala, co następuje.

§ 1

1. Tytuł uchwały nr IV/15/06 Rady irniny Ko-
stomłoty z dnia 29 grudnia 2006 r. otrzymuje
brzmienie:
„w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla podstawowych szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania

przedszkolnego działających na terenie gminy
Kostomłoty'

2. Po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„isoby prowadzące wychowanie przedszkolne
w formach, o których mowa w przepisach wy-
danych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o
systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia
objętego tą formą wychowania przedszkolnego
dotację w wysokości 40% wydatków bieżących
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ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez najbliższą gmi-
nę - gminę Kąty Wrocławskie w przeliczeniu do
wymiaru godzin prowadzenia takiej formy”

3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dotacji, o której mowa w § 1, 2 i 2a, udziela
się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej
prowadzącej szkołę lub przedszkole, złożony do
Wójta iminy w terminie nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji"

4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, 2 i
2a, następuje na podstawie „umowy dotacji”
zawieranej pomiędzy iminą a wnioskodawcą.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi irniny.

§ 3

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

PRZEWiDNICZDCA
RADI iMINI

JANINA GAWLIK

1838

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA
NR XIII/64/08

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie us alenia S a u u Gminnego Ośroeka Pomocy Spopecznej
w Pla erówce

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)
Rada iminy Platerówka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut iminnego iśrodka Pomocy
Społecznej w Platerówce w poniższym brzmieniu:

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECDNEJ W PLATERÓWCE

§ 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. iminny iśrodek Pomocy Społecznej w Plate-
rówce, zwany dalej „iśrodkiem”, został utwo-
rzony na podstawie uchwały nr XIV/ 51/ 90
iminnej  Rady Narodowej w Platerówce z dnia
21 kwietnia 1990 roku i działa na podstawie:
I. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.
zm./,

II. innych przepisów określających zadania z za-
kresu pomocy społecznej,

III. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.148 z
późn. zm./,

IV.ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych /tekst jednolity  z 2006
r. Dz. U. Nr 139 poz. 992 z późn. zm./ i
przepisów wykonawczych do niej,

V. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r o postę-
powaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U.  Nr 86,
poz. 732 z  2005 r./

VI.niniejszego statutu.
2. Terenem działania iśrodka jest gmina Platerów-

ka.
3. Siedziba iśrodka mieści się w budynku Urzędu

iminy Platerówka 20.
4. iśrodek jest jednostką budżetową  Urzędu imi-

ny Platerówka rozliczającą się z budżetem gminy
w dziale 852 – Pomoc społeczna.

§ 2

II. DAKRES DDIAŁANIA I DADANIA

1. iśrodek prowadzi działania z zakresu pomocy
społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej
iminy Platerówka  mających na celu
– umożliwienie rodzinom i osobom przezwycię-

żanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne środki, możliwości i uprawnienia,

– wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmie-
rzających do zaspokojenia niezbędnych po-
trzeb oraz umożliwienie im życia w warun-
kach odpowiadających godności człowieka, a
także zapobieganie tym sytuacjom przez po-
dejmowanie działań zmierzających do życio-
wego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.

2. Do zakresu działania iśrodka należy:
1) wykonywanie zadań własnych i zadań zleco-

nych z zakresu administracji rządowej reali-
zowanych przez iminę wynikających z
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ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzin-
nych na podstawie ustawy z dnia 28 listopa-
da 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

3) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimenta-
cyjnych oraz prowadzenie postępowań wo-
bec dłużników alimentacyjnych na podstawie
ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postę-
powaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej.

4) wypłacanie dodatków mieszkaniowych przy-
znawanych na podstawie ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkanio-
wych.

§ 3

III.  STRUKTURA ORGANIDACYJNA

1. iśrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik,
który ponosi odpowiedzialność za całokształt
pracy ośrodka.

2. Kierownik zarządza iśrodkiem i reprezentuje go
na zewnątrz.

3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i roz-
wiązuje Wójt iminy.

4. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kie-
rownika  jest Wójt iminy Platerówka.

5. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników
iśrodka i pełni wobec nich funkcję pracodawcy
w rozumieniu przepisów prawa pracy.

6. Kierownik składa Radzie iminy Platerówka
sprawozdanie z działalności iśrodka i przedsta-
wia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

7. irganizację wewnętrzną iśrodka określa regu-
lamin organizacyjny nadawany przez  Kierownika
i zatwierdzany przez Wójta iminy Platerówka.

§ 4

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

a) iśrodek prowadzi własną gospodarkę finanso-
wą.

b) Podstawą gospodarki finansowej iśrodka jest
plan finansowy obejmujący dochody i wydatki
zatwierdzany przez Wójta iminy Platerówka.

c) Likwidując iśrodek Rada iminy określa prze-
znaczenie mienia znajdującego się w użytkowa-
niu iśrodka.

d) iśrodek posiada własny rachunek bankowy.
e) iśrodek działa w oparciu o następujące środki

finansowe :
a/ dotacje z budżetu gminy w zakresie realizacji

zadań własnych gminy
b/ dotacji z budżetu administracji rządowej w

zakresie realizacji zadań zleconych
c/ dotacje uzyskane z dobrowolnych darowizn

osób fizycznych i prawnych.

§ 5

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. iśrodek działa na podstawie statutu nadanego
przez Radę iminy Platerówka.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w
trybie określonym dla jego nadania.

3. iśrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w
pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 2

Traci moc uchwała nr X/59/04 Rady iminy w Pla-
terówce z dnia 20.02.2004 r. w sprawie uchwale-
nia Statutu iminnego iśrodka Pomocy Społecznej
w Platerówce.

§ 3

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

PRZEWiDNICZDCI
RADI iMINI

JÓZEF BRUKOWSKI

1839

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCDYN
Nr XX/94/08

z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie zmiany S a u u Gminy Siekierczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust 1 i ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483
ze zmianami) Rada iminy Siekierczyn uchwala, co następuje:
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§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr IX/46/03 Rady
iminy Siekierczyn z dnia 24 czerwca 2003 roku w
sprawie Statutu iminy Siekierczyn wprowadza się
następujące zmiany :
1) w § 13 skreśla się us  1,
2) w § 17 ust. 4 po wyrazie „Na” liczbę „14” za-

s ępuje się liczbą „7”,
3) w § 44 skreśla się wyrazy „usprawieeliwienia

osób nieobecnycw”,
4) w § 48 w ust. 9 skreśla się wyrazy rozpoczy-

nające się oe spów: „a w przypadku ...” a koń-
czące się słowami: „... opinii skarbnika.”, a po
słowach: „... z obowiązującym prawem” przeci-
nek zastępuje się kropką,

5) w § 63 skreśla się ust. 2.

§ 2

W załączniku nr 3 do Statutu, który stanowi za-
łącznik nr 1 do uchwały nr IX/46/03 Rady iminy

Siekierczyn z dnia 24 czerwca 2003 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1. Punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie :

„5. Gminny Ośroeek Kul ury i Spor u w Siekier-
czynie”,

2. Skreśla się pk  6.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi iminy
Siekierczyn.

§ 4

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

PRZEWiDNICZDCI RADI

ANDRZEJ KUŹNIAR

1840

UCHWALA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XXV/214/2008

z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospoearowania przes rzennego obszaru
zabueowy mieszkaniowej jeenoroezinnej popożonego w obrębie wsi Bys rzyca
                                       Górna, gm. Świenica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
oraz w związku z uchwałą nr LXI/597/2006 Rady iminy Świdnica z dnia
20 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu
zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada iminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi
Bystrzyca iórna, gm. Świdnica.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000
stanowiącym  załącznik nr 1 do uchwały.  Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują usta-
lenia dotyczące przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych na rysunku planu
symbolami:
1) MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej.
2) KDW – Ulica wewnętrzna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:
1) Na terenie projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej ustala się realizację
budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
możliwa jest również lokalizacja na działce
obiektów gospodarczych związanych funk-
cjonalnie z podstawowym przeznaczeniem
terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzy-
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szących: dojść, dojazdów, obiektów małej
architektury, ogrodów przydomowych i
ogrodzeń.

2) Projektowana zabudowa winna swoim cha-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowych regionu, nie może stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalne, zaleca się stosowanie
architektury inspirowanej charakterem za-
budowy regionalnej lub dobrej klasy archi-
tektury współczesnej.

3) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń,
które nie są związane lub kolidują z prze-
znaczeniem terenu.

4) Zakazuje się stosowania jako materiałów
wykończeniowych plastikowych listew
elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i
trapezowej oraz ogrodzeń z prefabrykowa-
nych elementów betonowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:
1) ibowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czych urządzeń przyjaznych dla środowiska
o niskiej emisji zanieczyszczeń.

2) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się
będzie w systemie gospodarki komunalnej.

3) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingo-
wych należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzchniowych
zanieczyszczeń ropopochodnych i innych
substancji chemicznych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:
W przypadku odkrycia przedmiotu, co do któ-
rego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabyt-
kiem należy wstrzymać roboty mogące uszko-
dzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy
użyciu dostępnych środków przedmiot i miej-
sce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawia-
domić o tym właściwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe
Wójta iminy Świdnica (art. 32 ust. l ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami).

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych:
1) Niedopuszczalne jest  sytuowanie w obsza-

rze objętym planem takich elementów za-
gospodarowania, które swą wielkością,
formą lub kolorystyką powodują dysonans z
otoczeniem.

2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na
terenach komunikacji obsługującej zabudo-
wę wyklucza się lokalizację urządzeń rekla-
mowych zarówno na terenie działek jak i w
przyległym pasie drogowym.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem MN obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona

na rysunku planu,
2) powierzchnia zabudowy nie może przekra-

czać 40% powierzchni całkowitej działki
budowlanej,

3) wysokość projektowanej zabudowy nie mo-
że przekraczać dwóch kondygnacji łącznie z
poddaszem mieszkalnym. Możliwe jest czę-
ściowe lub całkowite podpiwniczenie bu-
dynków,

4) poziom posadowienia budynków ustala się
na ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony
przy wejściu do budynku,

5) obowiązują dachy o stromych połaciach,
nachylenie połaci od 40° do 50°, niedo-
puszczalne jest stosowanie dachów o poła-
ciach mijających się na wysokości kalenicy,
zalecane pokrycie dachu ceramiczne,

6) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-
nych pod projektowaną zabudowę mieszka-
niową minimum 30% ich powierzchni nale-
ży przeznaczyć pod zagospodarowanie bio-
logicznie czynne (zieleń przydomowa, za-
drzewienia, uprawy ogrodnicze).

7) w zagospodarowaniu terenu należy zapew-
nić 2 miejsca postojowe na 1działkę, (wli-
czając garaż).

7. iranice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie. W ob-
szarze objętym planem nie występują tereny
lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisa-
mi o ochronie przyrody.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem. W ob-
szarze objętym planem nie ustala się szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału
nieruchomości.

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) W obszarze objętym planem nie dopuszcza

się realizacji inwestycji, które zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska zaliczane
są do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, a także insta-
lacji powodujących znaczne zanieczyszcze-
nia poszczególnych elementów przyrodni-
czych albo środowiska jako całości (nie do-
tyczy urządzeń infrastruktury technicznej).

2) Na terenie projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej, na jednej działce budowlanej
możliwe jest usytuowanie jednego budynku
mieszkalnego.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej.
1) ibsługę komunikacyjną obszaru ustala się

istniejącą drogą gminną (KDW).
2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury

technicznej:
a) zaopatrzenie  w  energię  elektryczną z

istniejącej sieci elektroenergetycznej na
warunkach ustalonych przez zarządcę
sieci,

b) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci
wodociągowej,

c) odprowadzanie ścieków docelowo do
systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie
przejściowym do oczyszczalni przydo-
mowych lub zbiorników bezodpływo-
wych,
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d) odprowadzanie wód opadowych do
gruntu na terenie działki.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nów, o których mowa w § 2, pozostają one w do-
tychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi iminy
Świdnica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWiDNICZDCI
RADI iMINI

HENRYK SARA
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Dapącznik nr 1 eo ucwwapy Raey Gminy Świe-
nica nr XXV/214/2008 z enia 10 kwie nia
2008 r. (poz.1840)
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Dapącznik nr 2 eo ucwwapy Raey Gminy
Świenica nr XXV/214/2008 z enia
10 kwie nia 2008 r. (poz.1840)

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania.
1. Rozs rzygnięcie o sposobie rozpa rzenia uwag eo projek u miejscowego planu zagospoearowania prze-

s rzennego obszaru zabueowy mieszkaniowej jeenoroezinnej popożonego w obrębie wsi Bys rzyca Gór-
na, gm. Świenica,
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie
dyskusji publicznej.

2. Rozs rzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanycw w planie inwes ycji z zakresu infras ruk ury  ecwnicz-
nej należącycw eo zaeań wpasnycw gminy oraz zasae icw finansowania.
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków fi-
nansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położo-
nego w obrębie wsi Bystrzyca iórna, gm. Świdnica.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i
wpływów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz trans-
formację terenu.

1841

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XXVII/232/2008

z dnia 21 maja 2008 r.

o zmianie ucwwapy nr LV/458/98 Raey Gminy Świenica z enia 20 maja
1998 roku w sprawie us alenia zasae sprzeeaży nierucwomości s anowiącycw
                                     wpasność Gminy Świenica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i  pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
i 2 pkt 3 , art. 41 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust.
6 ,  art. 67 ust.3, art. 68, art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z późn. zm. ) Rada iminy Świdnica uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale nr LV/458/98 Rady iminy Świdnica z
dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia zasad
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
iminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 uchwały po ust. 5 dodaje się ust. 6 w

brzmieniu :
„§ 2 ust. 6 . Wyłącza się ze sprzedaży  lokale

mieszkalne mieszczące się  w następujących
budynkach:
1) Pszenno, ulica Zacisze 1,
2) Pszenno, ulica Wrocławska 1,
3) ipoczka 30,
4) Bystrzyca Dolna 2.

2. § 6 uchwały  otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. id ceny lokalu mieszkalnego, sprzeda-

wanego jako odrębna nieruchomość, udziela
się następujących bonifikat:
1) w przypadku jednorazowej zapłaty ceny:

a) bonifikata w wysokości 90%, gdy na-
stępuje równoczesna sprzedaż wszyst-
kich lokali mieszkalnych  w budynku,

b) bonifikata w wysokości 80%, gdy na-
stępuje sprzedaż pojedynczych lokali;

2) w przypadku rozłożenia ceny lokalu
mieszkalnego na raty:
a) bonifikata w wysokości 85%, gdy na-

stępuje równoczesna sprzedaż wszyst-
kich lokali mieszkalnych w budynku,

b) bonifikata w wysokości 75%, gdy na-
stępuje sprzedaż pojedynczych lokali.

3. Bonifikaty od ceny sprzedaży, określone w
ust. 1, stosuje się do wniosków o wykup złożo-
nych i opłaconych zryczałtowaną opłatą do dnia
31 grudnia 2008 roku.”

§ 2

1. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem
30 czerwca 2008 roku będą rozpoznane aż do
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ich zakończenia według przepisów obowiązują-
cych w dniu wszczęcia postępowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi iminy
Świdnica.

§ 4

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

PRZEWiDNICZDCI
RADI iMINI

HENRYK SARA

1842

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XXVII/235/2008

z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie zasae zawierania kolejnycw umów ezierżawy eo yczącycw nieru-
cwomości s anowiącycw przeemio  umowy ezierżawy zawar ej na okres
                                            eo  rzecw la 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. „a” i art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Wójta iminy Świdnica do zawiera-
nia umów dzierżawy z podmiotami będącymi stro-
nami dotychczasowych umów dzierżawy zawar-
tych na okres do trzech lat.

§ 2

Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w sytuacji
określonej w § 1 z tym samym podmiotem nastę-
puje w drodze bezprzetargowej, chyba że z wnio-
skiem o zawarcie umowy dzierżawy tej samej nie-
ruchomości równocześnie wystąpi więcej niż jeden
podmiot.

§ 3

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi iminy
Świdnica.

§ 4

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

PRZEWiDNICZDCI
RADI iMINI

HENRYK SARA

1843

UCHWAŁA RADY GMINY DAGRODNO
NR XVI/95/08

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zasae gospoearowania nierucwomościami s anowiącymi
wpasność Gminy Dagroeno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) Rady iminy Zagrodno uchwala, co następuje:
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§ 1

Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony.

R o z d z i a ł   I

Przepisy ogólne

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wójcie gminy – należy przez to rozumieć Wójta

iminy Zagrodno,
2) radzie gminy – należy przez to rozumieć  Radę

iminy Zagrodno,
3) gminie – należy przez to rozumieć iminę Za-

grodno,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami.

§ 3

1. iospodarowanie nieruchomościami stanowią-
cymi własność gminy należy do wójta, który w
szczególności:
1) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania

nieruchomości osobom prawnym, osobom
fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie-
posiadającym osobowości prawnej i podaje
do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do obrotu cywilno-
prawnego,

2) przeprowadza postępowanie przewidziane
przepisami prawa w przypadku ustawowego
lub wynikającego z uchwał rady gminy obo-
wiązku przeprowadzania przetargu,

3) przeprowadza postępowanie przewidziane
przepisami prawa w przypadku przekazywa-
nia nieruchomości osobom prawnym i fizycz-
nym w trybie bezprzetargowym,

4) zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przy-
padkach przewidzianych ustawą wydaje de-
cyzje administracyjne,

5) ustanawia ograniczone prawa rzeczowe na
nieruchomościach gminy.

§ 4

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości w drodze bezprzetargowej następuje
w przypadkach określonych w ustawie.

§ 5

1. Podstawę gospodarowania nieruchomości sta-
nowią miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego lub w przypadku ich braku ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy.

2. Wójt dokonuje wyboru formy prawnej i ustala
treść umowy lub decyzji dotyczącej przekazania
nieruchomości uwzględniając jej przeznaczenie
wynikające z miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego oraz studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy i w takim zakresie może :

1) przenosić własność nieruchomości w drodze
sprzedaży,

2) dokonywać zamiany nieruchomości lub za-
miany prawa własności użytkowania wieczy-
stego nieruchomości na prawo użytkowania
wieczystego innej nieruchomości.

§ 6

Ustala się , że podstawową formą zbywania nieru-
chomości na rzecz osób fizycznych i prawnych jest
sprzedaż ich na własność.

R o z d z i a ł   II

Dasaey nabywania nierucwomości

§ 7

1. Wójt może nabywać do gminnego zasobu nieru-
chomości stanowiące własność osób fizycznych
i prawnych oraz przysługujące tym osobom
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
uwzględniając wynikające z miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, potrzeby zabu-
dowy i rozwoju gminy , a także obowiązek wy-
konania zadań publicznych.

2. Nabywanie nieruchomości w zakresie określo-
nym w ust. 1 może następować w szczególno-
ści:
1) w drodze umowy,
2) w drodze wywłaszczenia,
3) w drodze zamiany lub darowizny,
4) w drodze pierwokupu oraz w drodze scaleń i

podziałów,
5) na skutek zrzeczenia się,
6) na podstawie innych tytułów prawnych.

3. Cena nabycia własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości nie powinna prze-
kraczać wartości ustalonej przez rzeczoznawcę
majątkowego. W szczególnych przypadkach
uzasadnionych interesem gminy cena nabycia
nieruchomości może być ustalona w drodze ne-
gocjacji.

4. Ustalenia ust. 3 nie mogą naruszać regulacji
odpowiedniej  uchwały budżetowej.

5. Szczegółowe zasady nabycia nieruchomości
określa ustawa.

R o z d z i a ł   III

Dasaey zbywania nierucwomości

§ 8

1. Wójt wykonuje czynności związane ze zbywa-
niem nieruchomości.

2. Przy zbywaniu nieruchomości, z wyłączeniem
przypadków określonych ustawą, Wójt przepro-
wadza przetarg w jednej z form, o których mo-
wa w ustawie.

3. Czynności techniczne związane z przeprowa-
dzaniem przetargów przeprowadza komisja prze-
targowa powołana przez Wójta.

4. isoby ubiegające się o nabycie nieruchomości
ponoszą koszty związane z przygotowaniem nie-
ruchomości do zbycia, w tym koszty opracowań
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geodezyjnych, wyceny nieruchomości, koszty
sporządzenia umowy notarialnej.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-7/286/08 z dnia 3 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 4)

R o z d z i a ł   IV

Dasaey obciążania nierucwomości grun owycw

§ 9

Nieruchomości stanowiące własność iminy mogą
być przez Wójta iminy obciążone służebnościami
gruntowymi na rzecz właścicieli lub użytkowników
wieczystych gruntów sąsiednich w przypadku
stwierdzenia niemożności racjonalnego korzystania
z tych gruntów.

§ 10

Wójt iminy może obciążać służebnościami grunto-
wymi nieruchomości stanowiące własność iminy ,
gdy jest to niezbędne dla:
1) zapewnienia dostępu do nieruchomości w

związku z podziałem nieruchomości lub przygo-
towaniem nieruchomości do sprzedaży bądź od-
dania w użytkowanie wieczyste,

2) zapewnienia dostępu do istniejących lub projek-
towanych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 11

1. Ustanowienie służebności gruntowych na wnio-
sek strony następuje za odpłatnością.

2. ipłatę za ustanowienie służebności ustala się w
wysokości 3 % wartości gruntu obciążanego w
stosunku rocznym. ipłata ta podlega aktualizacji
w okresach nie krótszych niż dwa lata.

3. Pierwsza opłata jest płatna nie później niż do
dnia zawarcia umowy o ustanowienie służebno-
ści gruntowej. Ustalana jest proporcjonalnie za
ustanowiony okres służebności w pierwszym ro-
ku.

4. Terminy płatności kolejnych opłat ustala się do
dnia 31 marca każdego następnego roku.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego NK.II.0911-7/286/08 z dnia
3 czerwca 2008 r. stwierdzono nieważność
§ 11 ust. 2, 3, i 4)

§ 12

1. Wójt może obciążyć nieruchomość hipoteką
wyłącznie do wysokości do jakiej samodzielnie
może zaciągać zobowiązania.

2. ibciążenie nieruchomości hipoteką może nastą-
pić wyłącznie dla zabezpieczenia kredytu zacią-
gniętego w celu realizacji gminnych zadań inwe-
stycyjnych.

R o z d z i a ł   V

Dasaey  wyezierżawiania lub wynajmowania nieru-
cwomości na czas oznaczony epuższy niż 3 la a lub

na czas nieoznaczony

§ 13

1. Wójt może  dokonywać czynności prawnych
dotyczących wydzierżawiania nieruchomości na

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony w przypadku :
1) nieruchomości przeznaczonych w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzenne-
go pod tereny rolne,

2) nieruchomości przeznaczonych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzenne-
go pod cele publiczne.

2. Wójt może wydzierżawiać nieruchomości grun-
towe, które nie zostały przeznaczone do zbycia i
aktualnie nie są zagospodarowane przez gminę.

3. Wójt może przedłużać umowy dzierżawy zawar-
te na czas oznaczony do 3 lat , na kolejny czas
oznaczony, w przypadku gdy przedmiotem tych
umów jest ta sama nieruchomość. Umowa może
być przedłużona na pisemny wniosek dzierżaw-
cy, złożony nie później niż 14 dni przed termi-
nem jej rozwiązania z powodu czasu na jaki zo-
stała zawarta, pod warunkiem niezalegania z
należnościami przysługującymi iminie Zagrodno.

4. Wójt może wydzierżawiać nieruchomości grun-
towe na czas dłuższy niż 3 lata bez obowiązku
przetargowego trybu zawierania tych umów, z
zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zobowiązuje się Wójta do ustalenia dzierżawcy
w drodze przetargu gdy złożono wniosek o wy-
dzierżawienie na czas nieokreślony lub na czas
określony dłuższy niż 10 lat przez więcej niż je-
den podmiot.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-7/286/08 z dnia 3 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 4 i 5)

§ 14

Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomo-
ści ustala się w ogłoszeniu o przetargu, a w przy-
padku przekazania nieruchomości w trybie bezprze-
targowym – w umowie zawieranej przez Wójta
iminy z osobą prawną lub osobą fizyczną.

§ 15

Wójt iminy określa zasady ustalania opłat z tytułu
korzystania z nieruchomości, określając w nich
zasady ustalania opłat wywoławczych w przypadku
trybu przetargowego i kryteria różnicujące wyso-
kość opłat dla tego celu oraz dla ustalenia opłaty w
trybie bezprzetargowym.

§ 16

Zobowiązuje się Wójta do :
1) informowania w formie pisemnej dzierżawców

nieruchomości o zamiarze sprzedaży nierucho-
mości, która jest przedmiotem dzierżawy,

2) zamieszczania w umowach dzierżawy zapisów
zakazujących poddzierżawiania nieruchomości
komunalnych bez pisemnej zgody wydzierża-
wiającego,

3) zamieszczania w umowach dzierżawy zapisów
dotyczących pobierania opłat cywilnoprawnych.

§ 17

Zasady dotyczące wydzierżawiania nieruchomości
określone w § 13  stosuje się odpowiednio do
czynności dotyczących wynajmowania nierucho-
mości.
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R o z d z i a ł   VI

Przekazywanie nierucwomości komunalnym jee-
nos kom organizacyjnym Gminy Dagroeno niepo-

siaeającym osobowości prawnej

§ 18

1. Nieruchomości stanowiące własność gminy mo-
gą być przez wójta przekazywane jednostkom
organizacyjnym gminy nieposiadającym osobo-
wości prawnej w trwały zarząd, najem i dzier-
żawę oraz użyczenie na cele związane z ich
działalnością określoną aktem o utworzeniu jed-
nostki oraz statutem.

2. W przypadku przekazywania nieruchomości jed-
nostce organizacyjnej nieposiadającej osobowo-
ści prawnej w trwały zarząd warunki korzystania
z nieruchomości ustala wójt w decyzji o usta-
nowienie trwałego zarządu.

3. Kierownik  gminnej  jednostki organizacyjnej w
terminie 7 dni od zawarcia umowy najmu, dzier-
żawy lub użyczenia  zawiadamia pisemnie wójta
o fakcie oraz warunkach  zawarcia umowy.

§ 19

W przypadku przekazywania nieruchomości gminnej
jednostce organizacyjnej gminy nieposiadającej
osobowości prawnej w najem, dzierżawę lub uży-
czenie warunki korzystania z nieruchomości oraz
opłaty z tego tytułu określa umowa.

R o z d z i a ł   VII

Damiana nierucwomości

§ 20

1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w przy-
padkach uzasadnionych interesami gminy, a w
szczególności ze względu na :

1) potrzeby inwestycyjne,
2) potrzeby realizacji zadań własnych,
3) względy racjonalnej gospodarki nieruchomo-

ściami,
4) postanowienia przepisów szczególnych.

2. Wójt dokonując zamiany nieruchomości bierze
pod uwagę wartość zamienianych nierucho-
mości, określoną przez rzeczoznawcę mająt-
kowego.

3. Warunki zamiany nieruchomości ustala się w
drodze rokowań.

R o z d z i a ł   VIII

Przepisy końcowe

§ 21

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi iminy.

§ 22

Traci moc uchwała nr XXIV/ 120/ 05 Rady iminy
Zagrodno z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stano-
wiącymi własność gminy Zagrodno  oraz uchwała
nr XXXI / 165/ 05  Rady iminy Zagrodno z dnia 21
października 2005 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie zasad gospodarowania nieruchomościami sta-
nowiącymi własność gminy Zagrodno.

§ 23

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

PRZEWiDNICZDCI
RADI iMINI

STANISŁAW OLECHOWSKI

1844

UCHWAŁA RADY GMINY UÓRAWINA
NR XVI/108/08

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany ucwwapy nr X/77/2003 z enia 16.09.2003 r. w sprawie
s a u ów sopec w is niejącycw na  erenie Gminy Uórawina

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada imi-
ny uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 do uchwały Rady iminy Żórawi-
na nr X/77/2003 z dnia 16.09.2003 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1. W § 19 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„Terminy, o których mowa w ustępie poprze-
dzającym nie mają zastosowania do Zebrania
Wiejskiego zwołanego w trybie § 20 ust. 3”

2. § 20 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu
Wiejskim nie uczestniczy wymagana liczba
osób, o której mowa w ustępie poprzedzającym,
Sołtys zarządza odbycie następnego Zebrania,
które odbywa się po upływie 15 minut od za-
kończenia poprzedniego. Dla ważności podjętych
uchwał na tak zwołanym Zebraniu zastosowanie
znajduje § 20 ust. 4 Statutu, przy czym nie jest
wymagane quorum, o którym mowa w § 20
ust. 2. W ogłoszeniu o zwołaniu zebrania wiej-
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skiego z zachowaniem terminów, o których
mowa w § 19, Sołtys zamieszcza informację o
skutkach braku uczestnictwa na tak zwołanym
zebraniu wiejskim wymaganej w Statucie liczby
osób w postaci możliwości zwołania przez Soł-
tysa następnego zebrania, które odbywa się po
upływie 15 minut od zakończenia poprzedniego
oraz ważności podjętych uchwał na tak zwoła-
nym zebraniu bez względu na ilość uczestniczą-
cych w nim osób.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi iminy
Żórawina.

§ 4

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

PRZEWiDNICZDCI
RADI iMINI

LESZEK MARSZAŁEK
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PREDES Wrocław, dnia 29 maja 2008 r.
URDĘDU REGULACJI ENERGETYKI

iWR-4210-14/2008/44/V-B/MK

DECYDJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zmianami) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami),

po rozpa rzeniu wniosku

z dnia 31 marca 2008 r. znak: BC/68/2008

przedsiębiorcy: Bielawskie Przeesiębiors wo Energe yki Cieplnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielawie

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

umarzam

postępowanie administracyjne w sprawie zmiany mojej decyzji z dnia 8 grudnia  2006 r. nr iWR-4210-
49/2006/44/V-A/MK, z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

UDASADNIENIE

Decyzją z dnia 8 grudnia 2006 r. nr iWR-4210-49/2006/44/V-A/MK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 30 kwietnia 2008 r.
W dniu 2 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. iddziału URE wniosek Przedsiębiorstwa o zmianę ww. decyzji
polegającej na przedłużeniu terminu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 30 września 2008 r.
Pismami z dnia 3 oraz 16 kwietnia 2008 r. Przedsiębiorstwo zostało wezwane do usunięcia braków for-
malnych oraz udzielenia niezbędnych wyjaśnień. idpowiedzi na powyższe wezwania wpłynęły do tut.
iddziału URE w dniu 10 kwietnia oraz 5 i 9 maja 2008 r.  Jednocześnie Przedsiębiorstwo w piśmie, które
wpłynęło w dniu 5 maja 2008 r., poinformowało o dokonanej zmianie nazwy na: Bielawska Agencja Roz-
woju Lokalnego Sp. z o.o. Ponieważ odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 kwietnia 2008 r. wpłynęły po
30 kwietnia 2008 r., tj. po upływie terminu obowiązywania taryfy, uniemożliwiło to rozpatrzenie sprawy,
zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W dniu 1 maja 2008 r. decyzja administracyjna zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa wyga-
sła, ponieważ upłynął termin na jaki taryfa została ustalona. Nie ma więc możliwości przedłużenia jej
obowiązywania, gdyż powodowałoby to wydanie orzeczenia z mocą wsteczną, co byłoby niezgodne z
prawem.
Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, or-
gan administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
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Wygaśnięcie decyzji zatwierdzającej taryfę spowodowało, że postępowanie administracyjne w sprawie jej
zmiany stało się bezprzedmiotowe i jako takie powinno być umorzone na podstawie art. 105 § 1 Kpa.
W tym stanie rzeczy postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCDENIE

1. id niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu ikręgowego w Warszawie – Sądu ochrony kon-
kurencji i konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia
niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego).

2. idwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w
całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Oewopanie należy przespać na aeres Popueniowo-Dacwoeniego Oeeziapu Terenowego Urzęeu Regulacji
Energe yki – ul. Marszapka Józefa Pipsueskiego 49-57, 50-032 Wrocpaw.

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zo-
stanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DASTĘPCA DYREKTORA
PiŁUDNIiWi-ZACwiDNIEii

 iDDZIAŁU TERENiWEii
URZĘDU REiULACJI ENERiETIKI

z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik
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PREDES Wrocław, dnia 29 maja 2008 r.
URDĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PCC/466-ZTi-A/44/W/iWR/2008/MK

DECYDJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001
r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004
r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr
181, poz. 1524) oraz w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905),

po rozpa rzeniu wniosku

z dnia 9 maja 2008 r.
przedsiębiorcy:

BIELAWSKIEJ AGENCJI RODWOJU LOKALNEGO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bielawie

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000181978,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 882-17-49-565,

pos anawiam
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zmienić rozstrzygnięcie mojej decyzji z dnia 28 października 1998 roku Nr PCC/466/44/W/3/98/ZJ, zmie-
nionej decyzjami z dnia:
– 24 września 1999 r. Nr PCC/466/S/44/W/3/99,
– 17 lipca 2007 roku Nr PCC/466-ZTi/44/W/iWR/2007/iM,
w sprawie udzielenia przedsiębiorcy: BIELAWSKIE PRZEDSIĘBIiRSTWi ENERiETIKI CIEPLNEJ Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielawie, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na
okres do 31 grudnia 2025 roku,

w nas ępujący sposób:

na stronie 1 decyzji dokonuję zmiany nazwy przedsiębiorstwa energetycznego z:

BIELAWSKIE PRDEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spópka z ograniczoną oepowieezialnością

na:

BIELAWSKA AGENCJA RODWOJU LOKALNEGO Spópka z ograniczoną oepowieezialnością.

UDASADNIENIE

Decyzją z dnia 28 października 1998 roku Nr PCC/466/44/W/3/98/ZJ, zmienioną decyzjami z dnia
– 24 września 1999 r. Nr PCC/466/S/44/W/3/99,
– 17 lipca 2007 roku Nr PCC/466-ZTi/44/W/iWR/2007/iM,
udzieliłem przedsiębiorcy Bielawskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną działalno-
ścią z siedzibą w Bielawie, koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu
i dystrybucji ciepła na okres do 31 grudnia 2025 roku.
Pismem z dnia 9 maja 2008 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę koncesji wynikającą ze zmiany nazwy
na: BIELAWSKA AiENCJE RiZWiJU REiIiNALNEii Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo zostało wezwane do uzupeł-
nienia wniosku o niezbędne dokumenty i informacje, co uczyniło.
Pismo strony zostało uznane, na podstawie art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia z dnia 28 października 1998 roku
PCC/466/44/W/3/98/ZJ zmienioną przywołanymi wyżej decyzjami. Zgodnie z tym przepisem decyzja
ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
społeczny lub słuszny interes strony.
Po analizie nadesłanej przez stronę dokumentacji postanowiłem przychylić się do wniosku Przedsiębior-
stwa i zmienić decyzję z dnia 28 października 1998 roku PCC/466/44/W/3/98/ZJ, zmienioną powołaną
wyżej decyzją w zakresie zgodnym z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym, orzekam jak w rozs rzygnięciu.

POUCDENIE

1. id niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Sądu ikręgowego w Warszawie – Sądu ochrony
konkurencji i konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwu-
tygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. idwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a  także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w
całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Oewopanie należy przespać na aeres Popueniowo-zacwoeniego Oeeziapu Terenowego Urzęeu Regulacji
Energe yki – ul. Marszapka Józefa Pipsueskiego 49-57, 50-032 Wrocpaw.

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, informacja o decyzji zostanie
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DASTĘPCA DYREKTORA
PiŁUDNIiWi-ZACwiDNIEii

 iDDZIAŁU TERENiWEii
URZĘDU REiULACJI ENERiETIKI

z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik
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OBWIESDCDENIE KOMISARDA WYBORCDEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 29 maja 2008 r.

o wynikacw wyborów uzupepniającycw eo Raey Miejskiej w Brzegu Dolnym
przeprowaezonycw w eniu 25 maja 2008 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– irdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, póz. 1547 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy we
Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniają-
cych do Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym przeprowadzonych w dniu
25 maja 2008 r.

I

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano l radnego spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów.
C. Wybrano l radnego.
D. Uprawnionych do głosowania było 878 osób.
E. Wydano kart do głosowania 224 wyborcom.
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 224, to jest 25,51% uprawnionych

do głosowania.
i. iłosów ważnych oddano 223, to jest 99,55% ogólnej liczby głosów oddanych.
w. iłosów nieważnych oddano 1, to jest 0,45% ogólnej liczby głosów oddanych.

II

Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 8, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. iłosowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 224.
D. iłosów ważnych oddano 223.
E. Raenym zos ap wybrany:
z lis y nr 1 KWW KRDYSDTOFA KASIAŃCDUKA
1) KASIAŃCDUK Krzysz of
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

KiMISARZ WIBiRCZI
WE WRiCŁAWIU

MARIAN GRUSZCZYŃSKI
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej iórze, 58-506 Jelenia ióra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

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

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

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

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

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