
WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 16 czerwca 2008 r. Nr 165

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 1874 – Rady Powiatu Głogowskiego nr XVIII/152/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przy-
znawania dodatków do wynagrodzenie w 2008 r. nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski ..  11653

 1875 – Rady Powiatu w Jaworze nr XXII/116/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski .........................  11657

UCHWALY RAD MIEJSKICH

 1876 – Rady Miasta Boguszów-Gorce nr XXIII/1R2/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym .................  11661

 1877 – Rady Miasta Boguszów-Gorce nr XXIII/1R3/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
zmiany statutu miasta Boguszowa-Gorc ............................... ………………………………………. 11661

 1878 – Rady Miasta Boguszów-Gorce nr XXIII/1R5/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia zasad ich udzielania …………………………………………………………………………………… 11662

 1879 – Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XVII/27/08 z dnia 26 kwietnia 2008 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz przyjęcia re-
gulaminu gospodarowania tymi środkami .....................………………………………………… 11663

 1880 – Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XVIII/123/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-
-Zdrój ................................……………………………………………………………………….……….. 11666

 1881 – Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XIX/132/08 z dnia 2R kwietnia 2008 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za usługi unieszkodliwiania i odbioru odpadów komu-
nalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych ............................…………………………………………………………………………… 1167R

 1882 – Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XIX/133/08 z dnia 2R kwietnia 2008 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenie w gminnym przedszkolu w Lądku-Zdroju .....................  11676



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 165 –  11652  – Treść:

 1883 – Rady Miejskiej Legnicy nr XXIII/211/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie regula-
minu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczy-
cieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania ....................... …………………………….. 11677

 1884 – Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIX/110/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie nadania
nazw ulic na terenie miasta Lubina ............................………………………………………………... 11680

 1885 – Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXVIII/191/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w spra-
wie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczegop szczegółowe warunki obli-
czania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrud-
nionych w szkołach i placówkach oświatowychp dla których organem prowadzącym
jest Gmina Nowogrodziec ......................................…………………………………………………... 11683

 1886 – Rady Miejskiej w Przemkowie nr XVII/120/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego miedzy ul. Głogowskąp Żymierskiegop linią kolejową i granicą administra-
cyjną miasta ...................................……………………………………………………………………... 11691

 1887 – Rady Miejskiej w Ziębicach nr XX/11R/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad
wydzierżawianiap najmu i użyczania nieruchomości wchodzących w skład mienia ko-
munalnego Gminy Ziębice .....................................................................................  11696

UCHWAŁY RAD GMIU

 1888 – Rady Gminy Kostomłoty nr XXI/96/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad
nabywaniap zbywaniap obciążania i zmiany nieruchomości oraz ich wydzierżawianiap
najmu lub użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata ............... ………………………………………... 11697

 1889 – Rady Gminy Marcinowice nr XVI/93/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marcino-
wice ..................................………………………………………………………………………………... 11701

 1890 – Rady Gminy Miękinia nr XXII/215/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy .......................... ……………………………. 11705

 1891 – Rady Gminy Stara Kamienica nr XXII/126/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzaniap odraczania oraz rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych stanowiących dochody Gminy Stara Kamienicap do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa  .......................................  11708



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 165 –  11653  – Poz. 187R

1874

UCHWAŁA RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO
UR XVIII/152/2008

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu owreplawieego niewtare zasami winagramza-
nia za praeę oraz prziznawania momatwaw mo winagromzenia w 2008 r. na-
uezieielom zatrumnionim w opwiatowieh wemnostwaeh organizaeiwnieh
                           prowamzonieh przez Powiat Głogowswi

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p poz. 1592 ze zmianami)p
art. 30 ust. 6p art. 30 ust. 10p art. 5R ust. 7 ustawy z dnia  26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97p poz. 67R ze zmiana-
mi) oraz rozporządzenia Ministra mdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycielip ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. Nr 22p poz. 181 ze zmianami) uchwala sięp co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia w 2008 r. nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organi-
zacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski.

R o z d z i a ł  I

Postanowienia wstępne

§ 2

Regulamin określa:
1) Szczegółowe warunki przyznawania i wysokość

stawek dodatków:
– za wysługę latp
– motywacyjnegop
– funkcyjnegop
– za warunki pracy.

2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw.

3) Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

R) Wysokość i warunki przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 97p poz. 67R
ze zmianami)p

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Roz-
porządzenie Ministra mdukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycielip ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22p poz.181 ze
zmianami)p

3) placówce – należy przez to rozumieć szkołyp
zespoły szkółp placówki oświatowe oraz opie-
kuńczo-wychowawcze prowadzone przez Po-
wiat Głogowskip

R) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
cielip wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach oświatowychp a w przypadku placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych nauczycielip
do których stosuje się przepisy Karty Nauczy-
cielap

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrekto-
rów szkółp zespołów szkółp placówek oświato-
wych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzo-
nych przez Powiat Głogowski.

R o z d z i a ł   II

Domatew za wisługę lat

§ R

Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnie-
nia oraz innych okresów uprawniających do dodat-
ku za wysługę lat ustala się w oparciu o zasady
wynikające z § 5 rozporządzenia.

§ 5

Podstawę naliczenia dodatku za wysługę lat sta-
nowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracyp
książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione
kopie tych dokumentów.

R o z d z i a ł   III

Domatew motiwaeiwni

§ 6

1. W każdej placówce tworzy się fundusz dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości
R% wynagrodzenia zasadniczego pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w danej placów-
ce.

2. Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
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mowania stanowiska nauczyciela w zatrudniają-
cej go placówce bez względu na stopień awansu
zawodowegop jeżeli nauczyciel w bieżącym lub
poprzedzającym roku szkolnym wyróżnił się
szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymip wy-
chowawczymi lub opiekuńczymip osiągnął wy-
soką jakość świadczonej pracy oraz jednocze-
śnie wykazał się zaangażowaniem w realizację
innych zajęć i czynnościp w tym również zwią-
zanych z przygotowaniem do zajęć szkolnychp
samokształceniem i doskonaleniem zawodo-
wymp a w szczególności:

1) przygotowywał uczniów do udziału w kon-
kursach przedmiotowychp zawodachp olim-
piadachp

2) stosował własne programy autorskiep
3) wprowadzał innowacje pedagogicznep
R) stosował metody aktywizujące młodzież do

podnoszenia osiąganych wynikówp
5) organizował imprezy szkolne: akademiep

spotkaniap pokazy artystycznep
6) organizował imprezy o zasięgu powiatowymp
7) brał czynny udział w spotkaniach meto-

dycznychp współpracował z doradcą meto-
dycznymp zdobytą wiedzę i umiejętności
wykorzystywał w codziennej pracyp

8) diagnozował i analizował efekty własnej
pracy i ich wyniki oraz uwzględniał je we
własnym planie rozwoju zawodowego bądź
dalszej pracyp

9) podnosił swoje kwalifikacje zawodowe
(wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycielip
krótkie formy doskonaleniap udokumento-
wane samokształceniep kursy kwalifikacyj-
nep studia podyplomowe)p

10) uczestniczył w wewnątrzszkolnym dosko-
naleniu nauczycieli (prowadził zajęciap
szkoleniap lekcje otwartep opracował projek-
ty dydaktyczne i inne)p

11) był opiekunem stażystyp który otrzymał po-
zytywną ocenę dorobku zawodowegop

12) aktywnie realizował zadania statutowe pla-
cówkip

13) uczestniczył w pracach komisji opracowują-
cej dokumentację dotyczącą pracy placówki
(statutp wewnątrzszkolny system ocenianiap
program wychowawczy placówki)p

1R) uczestniczył w pracach państwowej komisji
egzaminacyjnej powołanej w celu przepro-
wadzenia egzaminu maturalnego lub komisji
egzaminacyjnej powołanej do przeprowa-
dzenia egzaminu z nauki zawodu lub egza-
minu z przygotowania zawodowegop

15) otaczał opieką dzieci z rodzin zagrożonych
patologicznie oraz niskim statusie material-
nym.

3. Nauczycielowi może być przyznany dodatek
motywacyjny  do 250 zł  miesięcznie.

R. Wicedyrektorowi może być przyznany dodatek
motywacyjny  do 350 zł  miesięcznie.

§ 7

1. Fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów placówek tworzy się w wysokości 600 zło-
tych miesięcznie na jeden etat dyrektorski.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek
przyznawany jest z uwzględnieniem następują-
cych kryteriów:

1) udział szkoły w konkursach przedmioto-
wych i innych na szczeblu powiatowymp
wojewódzkimp centralnymp

2) wspomaganie uczniów mających trudności
w naucep

3) zapewnienie pomocy uczniom o specjalnych
potrzebach edukacyjnychp

R) diagnozowaniep eliminowanie zachowań
niepożądanychp

5) zapewnienie w szkole poczucia bezpieczeń-
stwa uczniom i nauczycielomp

6) tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej
rozwojowi uczniówp

7) preferowanie działań organizacyjnych i pe-
dagogicznych tworzących indywidualny
charakter placówkip

8) wdrażanie autorskich programów naucza-
niap

9) promowanie osiągnięć edukacyjnych pla-
cówkip

10) wykazywanie dbałości o mienie będące w
zarządzie dyrektorap modernizacja bazy
szkolnejp

11) umiejętność właściwego planowania budże-
tu oraz racjonalnego gospodarowania przy-
znanymi  placówce środkami finansowymip

12) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i
innych świadczeń na rzecz placówkip

13) respektowanie decyzjip uchwał organów
Powiatu Głogowskiegop

1R) terminowość i rzetelność realizacji zadań
wytyczonych przez organ prowadzącyp

15) dyscyplina pracyp przestrzeganie ustalonych
terminów i procedurp

16) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej.
3. Dyrektorowi może być przyznany dodatek mo-

tywacyjny do 600 zł  miesięcznie.
R. Dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny

przyznaje Starosta Głogowski.

§ 8

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określonyp nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuż-
szy niż  6 miesięcy.

2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej
placówce przyznanie dodatku motywacyjnego
może nastąpić po przepracowaniu co najmniej
6 miesięcy.

§ 9

Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cup w którym nastąpiło przyznanie tego dodatku.

§ 10

Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnejp
której kopię umieszcza się w teczce akt osobo-
wych.
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R o z d z i a ł   IV

Domatew  funweiwni

§ 11

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowegop którym powierzono stanowiska kie-

rownicze przewidziane w statucie placówki przy-
sługuje dodatek funkcyjny.

§ 12

Wysokość dodatków funkcyjnych dla nauczycieli
pełniących funkcje kierownicze została określona w
tabeli:

Lp. Pełniona funkcja
Wysokość dodatku

funkcyjnego w zł miesięcznie
1. Dyrektor szkoły liczącej:

– od 15 do 20 oddziałów
– od 21 do 26 oddziałów
– od 27 do 32 oddziałów

700–900
800–1000
900–1100

2. Dyrektor zespołu placówek
(PCPPPiDNp  GCmZ) 600–800

3. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
3R0–500

R. Wicedyrektor 300–500
5. Kierownik warsztatu szkolnego 300–500
6. Kierownik szkolenia praktycznego 200–350

§ 13

Nauczycielom sprawującym funkcje uprawniające
do dodatku funkcyjnego przysługuje dodatek  w
wysokości:
1) wychowawstwo klasy – 50 zł  miesięczniep
2) opiekun stażu – 30 zł miesięcznie za każdego

powierzonego opiece nauczycielap
3) doradca metodycznyp nauczyciel-konsultant –

250 zł miesięcznie.

§ 1R

1. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości do-
datku funkcyjnego poszczególnym dyrektorom
podejmuje Starosta Głogowski – biorąc pod
uwagę między innymi wielkość placówkip jej wa-
runki organizacyjnep złożoność zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiskap liczbę stano-
wisk kierowniczych w placówce.

2. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres jedne-
go roku szkolnego.

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedy-
rektorów oraz innych osób zajmujących stano-
wiska kierownicze lub sprawującym funkcje
ustala dyrektor.

R. Decyzje o przyznaniu dodatku funkcyjnego przy-
znaje się w formie pisemnejp której kopię
umieszcza się w teczce akt osobowych.

§ 15

W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków
funkcyjnychp z wyłączeniem dodatku za pełnienie
funkcji opiekuna stażup wychowawcy klasyp dorad-
cy metodycznego i nauczyciela–konsultantap przy-
sługuje tylko jeden dodatek funkcyjny – najkorzyst-
niejszy dla nauczyciela.

§ 16

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia
powierzenia funkcjip za którą przysługuje doda-
tek funkcyjny.

2. Nauczycielp któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub kierownika na czas określonyp traci

prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego
okresup a w razie wcześniejszego odwołania –
z końcem miesiącap w którym nastąpiło odwoła-
niep a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi lub
nauczycielowip któremu powierzono pełnienie
obowiązków dyrektorap jeżeli nieobecność w
pracy dyrektora przekracza 3 miesiące.

R. W przypadku zastępowania innej osoby zatrud-
nionej na stanowisku kierowniczym postanowie-
nia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

R o z d z i a ł   V

Domatew za warunwi praei

§ 17

1. Nauczycielom  poszczególnych stopni awansu
zawodowego przysługują dodatki za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych.

2. Wykaz warunków wymienionych w pkt. 1 okre-
ślają przepisy rozporządzenia.

§ 18

Wysokość dodatku za warunki pracy wylicza się za
każdą godzinę przepracowaną w tych warunkach
oraz udokumentowaną zgodnie z odrębnymi przepi-
sami.

§ 19

1. Ustala się następujące wielkości dodatków za
trudne lub uciążliwe warunki pracy:
1) dodatek za trudne warunki pracy wynosi:

a)  5% osobistego wynagrodzenia zasadni-
czego dla nauczycieli praktycznej nauki
zawodu szkół leśnych za prowadzenie za-
jęć w lesiep szkół rolniczych za prowadze-
nie zajęć praktycznych w terenie z zakresu
produkcji roślinnejp

b) 10% osobistego wynagrodzenia zasadni-
czego dla nauczycieli poradni psycholo-
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giczno-pedagogicznej prowadzących zaję-
cia grupowe i indywidualne wynikające
z realizacji zadań diagnostycznychp tera-
peutycznychp doradczych i profilaktycz-
nych z młodzieżą i dziećmi niepełnospraw-
nymip upośledzonymi umysłowo w stopniu
głębokimp z zaburzeniami zachowaniap za-
grożonymi niedostosowaniem społecznymp
uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub
opiekunami w poradni psychologiczno-
pedagogicznejp

c) 1R% osobistego wynagrodzenia zasadni-
czego dla nauczycieli szkół specjalnychp
wychowawców świetlic w szkołach spe-
cjalnychp nauczycieli prowadzących indy-
widualne nauczania dziecka zakwalifiko-
wanego do kształcenia specjalnego lub
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz
wychowawców specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych zapewniają-
cych dzieciom i młodzieży całodobową
opiekę.

2) dodatek za uciążliwe warunki pracy wynosi
5% osobistego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 20

W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne
lub uciążliwe warunki pracy przysługuje prawo do
dwóch dodatków.

§ 21

Wysokość dodatków określonych w § 19 dla na-
uczyciela ustala dyrektorp a dla dyrektora Starosta
Głogowski.

R o z d z i a ł   VI

Winagromzenie za gomzini ponamwimiarowe
i moraźnieh zastępstw

§ 22

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oblicza sięp dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącz-
nie z dodatkiem za warunki pracyp jeżeli praca w
tej godzinie zrealizowana została w warunkach
uprawniających do tego dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru zajęćp ustalonego dla rodzaju za-
jęć dydaktycznychp wychowawczych i opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa przydzielonego nauczycielowi oblicza
sięp dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodat-
kiem za warunki pracyp jeżeli praca w tej godzi-
nie zrealizowana została w warunkach upraw-
niających do tego dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęćp ustalonego dla rodzaju zajęć dy-
daktycznychp wychowawczych i opiekuńczych
realizowanych w ramach godziny doraźnego za-
stępstwa.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela oblicza sięp mnożąc ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
Rp16 z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.

R o z d z i a ł   VII

Uauezieielswi momatew mieszwaniowi

§ 23

Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
gop przysługuje nauczycielowi posiadającemu wy-
magane kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczycielap zatrudnionemu w wymiarze co naj-
mniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w pla-
cówce położonej na terenie wiejskim powiatu gło-
gowskiego.

§ 2R

1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-
ca kalendarzowegop następującego po miesiącup
w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek
o jego przyznanie i przedłożył dokumenty po-
twierdzające prawo do dodatkup niezależnie od
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.

2. Dokumentami potwierdzającymi prawo dodatku
są w szczególności:
1) oświadczenie o osobach wspólnie zamiesz-

kującychp
2) potwierdzenie zameldowania z biura ewiden-

cji ludności.
3. Wniosek oraz dokumenty określone w ust. 2

nauczyciel przedkłada pracodawcy.
R. Nauczycielowi  przysługuje dodatek  w wysoko-

ści uzależnionej od liczby członków rodziny
i jest wypłacany miesięcznie w wysokości –
32p50 zł miesięcznie na jednego uprawnionego
członka rodziny.

§ 25

1. Do osóbp o których mowa w § 2R ust. Rp zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkującego z
nim małżonka i dziecip a także rodziców pozo-
stających na jego wyłącznym utrzymaniu.

2. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzy-
maniu nauczyciela rozumie się dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadgimnazjalnejp nie dłużej
jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozo-
stających na wyłącznym utrzymania nauczyciela
nie stosuje się ograniczeń określonych w ust. 2.

R. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będące-
mu także nauczycielemp stale z nim zamieszku-
jącymp przysługuje tylko jeden dodatek w wyso-
kości określonej w § 2R ust. R. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcęp który będzie
wypłacał im dodatek.

§ 26

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracyp
a także w okresach:
1) nieświadczenia pracyp za które przysługuje wy-

nagrodzeniep
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2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznegop
3) korzystania z urlopu macierzyńskiego i wycho-

wawczego.

§ 27

1. Prawo do dodatku wygasa :
1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowegop

w którym uprawniony członek rodziny na-
uczyciela zrezygnował ze stałego z nim za-
mieszkaniap

2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowegop
w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwią-
zanie stosunku pracy z nauczycielem.

2. Nauczycielp któremu wypłacany jest dodatekp
zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pra-
codawcę o okolicznościach powodujących utratę
prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypła-
cania.

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku określo-
nego w ust. 2 nauczyciel zobowiązany jest do
zwrotu nienależnie pobranej kwoty dodatku.

R o z d z i a ł   VIII

Wisowopć i warunwi prziznawania nagram
mla nauezieieli ze speewalnego funmuszu nagram

§ 28

1. Wysokość nagrody starosty nie może przekra-
czać 2500 złotych.

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekra-
czać 1800 złotych.

§ 29

Warunki przyznawania nagród określa odrębna
uchwała Rady Powiatu Głogowskiego.

R o z d z i a ł   IX

Postanowienia wońeowe

§ 30

W celu zapewnienia średniego wynagrodzenia okre-
ślonego w Karcie Nauczyciela nauczycielom  staży-
stom może być podniesiona minimalna stawka wy-
nagrodzenia zasadniczego stażysty określona w
rozporządzeniu do 8%.

§ 31

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Głogowskiego.

§ 32

Traci moc uchwała nr VI/56/2007 Rady Powiatu
Głogowskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia w 2007 r. nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organi-
zacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski.

§ 33

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

PRZmWODNICZĄCY
RRDY POWIRTU

GRZEGORZ ARYŻ

1875

UCHWAŁA RADY POWIATU W JAWOR E
UR XXII/116/08

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uehwalenia na row 2008 regulaminu owreplawieego wisowopć
stawew momatwaw mo winagromzenia zasamniezego oraz warunwi ooliezania
i wipłaeania winagromzenia za gomzini ponamwimiarowe i gomzini moraź-
nieh zastępstw mla nauezieieli zatrumnionieh w szwołaeh i plaeawwaeh
                            prowamzonieh przez Powiat Jaworswi

Na podstawie art. R ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p
poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 5R ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97p
poz. 67R z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra mdukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycielip ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego  oraz wynagradzania za
pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22p poz. 181 z późn. zm.) Rada Powiatu
w Jaworze uchwalap co następuje:
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§ 1

Regulamin określa:
1. Szczegółowe warunki przyznawania i ustalania

wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia:
1) dodatku motywacyjnegop
2) dodatku za wysługę latp
3) dodatku funkcyjnegop
R) dodatku za warunki pracy.

2. Szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doraźnych zastępstw.

3. Warunki przyznawania i ustalania wysokości
dodatku mieszkaniowego.

§ 2

Domatew motiwaeiwni

1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego
nauczycielowi bez względu na stopień awansu
zawodowego jest uzyskanie szczególnych osią-
gnięć dydaktycznychp wychowawczych i opie-
kuńczychp a w szczególności:

1) uzyskanie przez uczniówp z uwzględnieniem
ich możliwości i pracy nauczycielap co naj-
mniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-
-wychowawczych potwierdzonych wyni-
kami klasyfikacji lub promocjip efektami eg-
zaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w olimpiadachp konkursach i zawodach lub
innych formach reprezentowania szkołyp

2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy
z rodzicamip

3) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniówp aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opiekip

R) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku 

zawodowegop
5) systematyczne i efektywne przygotowywa-

nie się i wypełnianie przydzielonych 
obowiązkówp

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-
wodowychp wzbogacanie własnego warsz-
tatu pracyp

7) dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-
ność powierzonych pomocy dydaktycznych
oraz innych urządzeń szkolnychp

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej i pedagogicznejp

9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowychp

10) przestrzeganie dyscypliny pracyp
11) zaangażowanie w realizację czynności i za-

dań określonych w art. R2 ust. 2 pkt 2 i 3
KNp a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnychp
b) udział w pracach komisji przedmioto-

wych lub innychp
c) opieka nad samorządem uczniowskim

lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkołyp

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub in-
nych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodo-
wego nauczycielip

e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół i placówek decydują w szczególno-
ści następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania

środkami finansowymi szkoły (placówki);
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej

w oparciu o posiadane środki finansowep
b) podejmowanie działań zmierzających do

wzbogacenia majątku szkolnegop
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych

oraz umiejętność ich właściwego wyko-
rzystania na cele szkołyp

d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-wychowaw-
czychp

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracyp podział zadańp termino-

wość realizacji zadań i zarządzeńp
b) podejmowanie działań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowychp

c) polityka kadrowap
d) organizowanie konferencji szkoleniowychp
e) współpraca z placówkami doradztwa me-

todycznegop
f) podejmowanie działań mających na celu

promowanie szkołyp
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-

chowawczej szkoły (placówki):
a) osiągnięcia uczniów: naukowep sportowep

artystycznep
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wpro-

wadzenie programów autorskichp innowa-
cji ieksperymentów pedagogicznych oraz
innych rozwiązań metodycznychp

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnych pro-
blemów wychowawczychp podejmowanie
efektywnych działań profilaktycznychp

d) stwarzanie warunków sprzyjających roz-
wojowi samorządności i przedsiębiorczości
uczniówp

e) obecność szkoły w środowisku lokalnymp
udział w imprezachp konkursach i przeglą-
dachp

f) konstruktywna współpraca z Radą Rodzi-
ców (Radą Szkoły) i Samorządem
Uczniowskim.

3. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na
dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wyso-
kości 5p5% średniego wynagrodzenia nauczy-
ciela stażysty na jeden pełny etat nauczyciela.

R. Nauczycielowi wysokość dodatku motywacyj-
nego (kwotowo) ustala dyrektor w wysokości
do15% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty.
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5. Dyrektorowi wysokość dodatku motywacyjnego
(kwotowo) ustala Starosta Jaworski w wysoko-
ści do 20% średniego wynagrodzenia nauczy-
ciela stażysty.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie
krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok.

7. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej
placówce dodatek przyznaje się po upływie co
najmniej 6 miesięcy zatrudnienia.

8. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okresy:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracyp
2) urlopu dla poratowania zdrowiap
3) korzystania ze stanu nieczynnego.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
10/111/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § 2 ust. 8).
9. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego

przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej.
Decyzja ta nie jest decyzją w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 3

Domatew za wisługę lat

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycie-
lowi w pełnej wysokościp także za okres urlopu
dla poratowania zdrowia.

2. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje nauczy-
cielowi pozostającemu w stanie nieczynnym.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
10/111/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § 3 ust. 1 i 2).
3. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrud-

nienia oraz innych okresów uprawniających do
dodatku za wysługę lat ustala się w oparciu
o zasady wynikające z § 7 Rozporządzenia Mini-
stra mdukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005  r. w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycielip ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. Nr 22p poz. 181 z późn. zm.).

§ R

Domatew funweiwni

1. Nauczycielowip któremu powierzono stanowisko
kierowniczep przysługuje dodatek funkcyjny
z tymp że:
1)  dyrektorowi – w wysokości od 30 do 100%

pobieranego wynagrodzenia zasadniczegop
2)   wicedyrektorowi – w wysokości od 20 do

80% pobieranego wynagrodzenia zasadni-
czegop

3) kierownikowi (jeśli takie stanowisko przewi-
dziane jest w statucie szkołyp placówki) – w
wysokości od 15 do 70% pobieranego wy-
nagrodzenia zasadniczegop

R) zastępcy kierownika – w wysokości od
10 do 50% pobieranego wynagrodzenia za-
sadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-
lomp którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego
uwzględnia się:
1) prawidłowe stosowanie w praktyce przepi-

sów prawap w tym oświatowegop
2) samodzielność i trafność decyzji podejmowa-

nych w zakresie kierowania i zarządzaniap
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
10/111/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § R ust. 3 pkt 1 i 2).

3) warunki organizacyjnep w tym liczbę oddzia-
łów i stanowisk kierowniczych w szkolep pla-
cówcep

R) złożoność pracy wynikającą z zarządzania ze-
społem.

R. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości do-
datku funkcyjnego dyrektorom podejmuje Staro-
sta Jaworskip a wicedyrektorom i osobom zaj-
mującym inne stanowiska kierownicze dyrektor
szkoły lub placówki.

5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania
i zajęcia dyrektor szkoły – placówki przyznaje
dodatek funkcyjnyp z tym że nauczycielowi któ-
remu powierzono:
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 120 złp
2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 30 złp
3) funkcję doradcy metodycznego lub konsul-

tanta – w wysokości od 100 do 350 zł.
6. W przypadku prawa do więcej niż jednego do-

datku funkcyjnego – wypłaca się każdy z dodat-
ków.

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za okresy:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracyp
2) urlopu dla poratowania zdrowiap
3) zawieszenia w pełnieniu funkcjip

od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącup w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
obowiązkówp do których jest przypisany ten doda-
tek.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
10/111/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § R ust. 7).

§ 5

Domatew za warunwi praei

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnychp uciążliwych
warunkach pracyp w zależności od czasu pracy i
stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych
prac lub zajęć.

2. Wysokość środków na dodatek za trudne lub
uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycie-
lom z uwzględnieniem ust. 1p w następującej
wysokości:
1) za prowadzenie praktycznej nauki zawodu w

terenie z zakresu produkcji roślin ozdobnych i
maszynoznawstwa – 59 złp

2)  za prowadzenie zajęć dydaktycznych w kla-
sach łączonych – 50 złp

3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wy-
chowawczych w szkole specjalnej oraz indy-
widualnego nauczania dziecka zakwalifiko-
wanego do kształcenia specjalnegop zajęć dy-
daktycznych w klasach przysposabiających
do zawodu – 135 złp
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R) za prowadzenie zajęć wychowawczych w
domach dziecka:
a) w Domu Dziecka im. Henryka Jordana w

Kaczorowie – 100 złp
b) w Domu Małych Dzieci w Jaworze –

100 złp
5) za prowadzenie zajęć grupowych i indywidu-

alnychp wynikających z realizacji zadań 
diagnostycznychp terapeutycznychp dorad-

czych
i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą nie-
pełnosprawnymip upośledzonymi umysłowo
w stopniu głębokimp z zaburzeniami w za-
chowaniup zagrożonymi niedostosowaniem
społecznymp uzależnieniem oraz ich rodzicami
lub opiekunami w poradni psychologiczno-
-pedagogicznej – 85 zł.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
10/111/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § 5 ust. 2 pkt 1p 2 i 5).
3. Wysokość dodatku za warunki pracy (kwotowo)

ustala:
a) dla dyrektorów – Starosta Jaworskip
b) dla pozostałych nauczycieli dyrektorzy szkół

i placówek.
R. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje w

okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracyp w okresie urlopu dla poratowania
zdrowiap w okresie zawieszenia nauczyciela
w pełnieniu obowiązków służbowych i w okre-
sachp za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
10/111/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § 5 ust. R).
5. W przypadku prawa do więcej niż jednego do-

datku funkcyjnego – wypłaca się każdy z dodat-
ków.

§ 6

Winagromzenie za gomzini ponamwimiarowe
i gomzini moraźnieh zastępstw

1. Wynagrodzenie za jedna godzinę ponadwymia-
rową ustala sięp dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną
liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzinp ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-
nychp wychowawczych lub opiekuńczych reali-
zowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa przydzielonego nauczycielowi zgodnie
z jego kwalifikacjami ustala sięp dzieląc stawkę
wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodat-
kiem za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęćp ustalo-
nego dla poszczególnych rodzajów zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela uzyskuje sięp mnożąc
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
Rp16 z zaokrągleniem do pełnych godzinp w ten
sposóbp że czas zajęć do 0p5 godziny pomija sięp

a co najmniej 0p51 godziny liczy się za pełną go-
dzinę.

§ 7

Warunwi prziznawania i ustalania wisowopei
momatwu mieszwaniowego

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczycielap zatrudnio-
nemu w co najmniej połowie obowiązującego
wymiaru zajęć w szkole – placówce położonej
na terenie wiejskim Powiatu Jaworskiego przy-
sługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowegop w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczycielap wynosi miesięcznie:
1) przy jednej – dwóch osobach w rodzinie –

5%p
2) przy trzech osobach w rodzinie – 6%p
3) przy czterech i więcej osobach w rodzinie –

7% średniego wynagrodzenia  nauczyciela
stażystyp o którym mowa w art. 30 ust. 3
ustawy – Karta Nauczyciela.

3. Do członków rodziny nauczyciela zalicza się:
1) współmałżonkówp
2) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do

ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej
lub ponadpodstawowejp nie dłużej jednak niż
do ukończenia 21 roku życiap

3) dzieci niepracujące będące studentami do
czasu ukończenia studiówp nie dłużej jednak
niż do ukończenia 26 roku życiap

R) rodziców nauczycielap pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu.

R. Nauczycielowi i jego współmałżonkowip będą-
cemu także nauczycielemp przysługuje tylko je-
den dodatek mieszkaniowy.

5. Nauczycielowi na jego wniosek dodatek miesz-
kaniowy przyznaje dyrektorp a dyrektorowi Sta-
rosta Jaworski.

6. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany nauczy-
cielowi z góry przez cały okres zatrudnieniap aż
do wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Jaworze.

§ 9

Projekt uchwały został uzgodniony z Zarządem
Województwa Dolnośląskiego Forum Związków
Zawodowych w dniu 6 grudnia 2007 r.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie 1R dni po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go.

PRZmWODNICZĄCY
RRDY POWIRTU

MARIUSZ BARAŃSKI
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1876

UCHWAŁA RADY MIASTA UOGUS ÓW-GORCE
UR XXIII/142/08

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiani regulaminu umzielania pomoei materialnew o eharawterze
soewalnim

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 200R r. Nr 256p poz. 2572p tekst jednolity z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 1R2p poz. 1591 tekst jednolity z poźn. zm.) Rada Miej-
ska Boguszowa-Gorc uchwalap co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej nr VIII/R2/07 z dnia
11 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udziela-
nia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
z dnia 11 kwietnia 2007 r. wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
W § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca
2008 r. wysokość stypendium socjalnego dla
wszystkich uprawnionych do uzyskania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym spełniających
warunki otrzymania takich świadczeń wynosi mie-
sięcznie 200% kwoty zasiłku rodzinnego.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

§ 3

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie po upływie 1R dni od dnia ogłoszenia z
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiado-
mości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZmWODICZĄCY
RRDY MImJSKImJ

STANISŁAW URBANIAK

1877

UCHWAŁA RADY MIASTA UOGUS ÓW-GORCE
UR XXIII/143/08

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiani statutu miasta Uoguszowa-Gore

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwalap co następuje:

§ 1

W statucie miasta Boguszowa-Gorcp stanowiącym
załącznik nr 1 do uchwały nr VI/3R/03 Rady Miej-
skiej Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie uchwalenia statutu miasta Boguszowa-
Gorcp załącznik nr R otrzymuje brzmienie jak w
załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZmWODNICZĄCY
RRDY MImJSKImJ

STANISŁAW URBANIAK
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 ałiezniw nr 4 mo statutu miasta

Wiwaz wemnostew organizaeiwnieh gmini Uoguszaw-Goree i spałew prawa hanmlowego
ze 100% umziałem gmini

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
58-370 Boguszów-Gorcep ul. Kasprzaka 7.

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury
58-370 Boguszów-Gorcep plac Odrodzenia R.

3. Straż Miejska
58-370 Boguszów-Gorcep plac Odrodzenia 1.

R. Ośrodek Sportu i Rekreacji
58-371 Boguszów-Gorcep ul. Olimpijska 1.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
58-370 Boguszów-Gorcep ul. Szkolna R.

6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
58-372 Boguszów-Gorcep ul. Kopernika 7.

7. Gimnazjum nr 1
58-370 Boguszów-Gorcep ul. Waryńskiego 10.

8. Zespół Szkół Samorządowych
58-371 Boguszów-Gorcep ul. Staszica 5.

9. Przedszkole Publiczne nr 2
58-371 Boguszów-Gorcep ul. Warszawska 1.

10. Przedszkole Publiczne nr 3
58-370 Boguszów-Gorcep ul. Kolejowa R9.

11. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
58-370 Boguszów-Gorcep ul. Świerczewskiego R6.

12. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
58-370 Boguszów-Gorcep ul. Świerczewskiego R6.

1878

UCHWAŁA RADY MIASTA UOGUS ÓW-GORCE
UR XXIII/145/08

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie wirażenia zgomi na umzielenie oonifiwati om opłati z titułu prze-
wształeenia prawa użitwowania wieezistego w prawo własnopei
                             oraz owreplenia zasam ieh umzielania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p poz. 1591p z późn.
zm.)p art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.
U. z 200R r. Nr 261p poz. 2603p z późn. zm.) oraz art. R ust. 2p 11 i 15
ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności nieruchomości (Dz. U z 2005 r. Nr 175p poz. 1R59
oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 191p poz. 1371) Rada Miasta Boguszowa-Gorc
uchwalap co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie na wniosek oso-
by fizycznej 95% bonifikaty od opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania w prawo wła-
sności nieruchomościp stanowiących własność
Gminy Boguszów-Gorce na cele mieszkaniowe
albo przeznaczone pod tego  rodzaju zabudowę
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie 99% bonifikaty
od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego przysługujące-
go osobom fizycznym w prawo własności nieru-
chomości stanowiących własność Gminy Bogu-
szowa-Gorcp które są zabudowane lub przezna-
czone pod zabudowę na cele mieszkaniowep gdy
przekształcenie następuje na rzecz użytkowni-
ków wieczystych lub ich następców prawnychp
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którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres
użytkowania wieczystegop zgodnie z obowiązu-
jącymi wówczas przepisami prawa.

§ 2

Warunkiem skorzystania z bonifikatyp o których
mowa w § 1p jest jednorazowa zapłata całej należ-
ności za przekształceniep bez rozkładania na raty.

§ 3

Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikatp o których mowa w § 1p w następujących
sytuacjach:
1. sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa lub jednost-

ki samorządu terytorialnegop
2. zamiany nieruchomości.

§ R

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Boguszowa-Gore.

§ 5

Tracą moc uchwały:
1. nr XXVII/1R0/05 Rady Miejskiej Boguszowa-

Gorc z 25 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia

bonifikaty przy sprzedaży bezprzetargowej na
rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Bo-
guszów-Gorce.

2. nr XXXVI/19R/05 Rady Miasta Boguszowa-Gore
z 30 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia boni-
fikat od opłaty za przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości wykorzystywanych lub przeznaczo-
nych na cele mieszkaniowe.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZmWODNICZĄCY
RRDY MImJSKImJ

STANISŁAW URBANIAK

1879

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWOR YUIE ŚLRSKIEJ
UR XVII/27/08

z dnia 26 kwietnia 2008 r.

w sprawie przeznaezenia promwaw finansowieh na pomoe zmrowotni mla
nauezieieli przemszwola i szwał prowamzonieh przez Gminę Jaworzina
          Śliswa oraz prziwęeia regulaminu gospomarowania timi promwami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 1R2p poz. 1591 z późn.
zm.)p art. 72 ust. 1 i R oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 2006 r. Nr 97p poz. 67R z późn. zm.) Rada
Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwalap co następuje:

§ 1

W budżetach przedszkola i szkół prowadzonych
przez Gminę Jaworzyna Śląska wyodrębnia się
środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczy-
cieli.

§ 2

Przyjmuje się regulamin gospodarowania środkami
finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych
przez Gminę Jaworzyna Śląska określający szcze-
gółowe zasady przyznawania nauczycielom środ-
ków finansowych z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotna dla nauczycieli pracujących zawodowo

oraz nauczycieli emerytów i rencistówp stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Jaworzyny Śląskiej.

§ R

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZmWODNICZĄCY
RRDY MImJSKImJ

ARTUR NAZIMEK
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 ałiezniw nr 1 mo uehwałi Rami Miewswiew
w Jaworzinie Śliswiew nr XVII/27/08
z mnia 26 wwietnia 2008 r. (poz. 1879)

REGULAMIU

gospomarowania promwami finansowimi przeznaezonimi na pomoe zmrowotni
mla nauezieieli przemszwola i szwal prowamzonieh przez Gminę Jaworzina Śliswa

Gospomarowanie promwami funmuszu zmrowotnego

§ 1

1. Fundusz zdrowotny tworzą środki wyodrębnione
w budżecie przedszkola i szkół prowadzonych
przez Gminę Jaworzyna Śląskap z przeznacze-
niem na pomoc dla nauczycieli i stanowią 0p3%
planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/28R/08 z dnia 2 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 1 załącz-
nika nr 1).
2. Decyzję w sprawie wniosku o przyznanie pomo-

cy zdrowotnej nauczycielowip w tym wicedyrek-
torowip podejmuje dyrektor przedszkolap szkołyp
a w przypadku dyrektora przedszkola i szkół de-
cyzję podejmuje Burmistrz.

3. Wszystkie świadczenia funduszu mają charakter
uznaniowy i mogą być realizowane tylko do wy-
sokości posiadanych środków.

R. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie za-
pomogi pieniężnej.

Osooi uprawnione mo worzistania z funmuszu
zmrowotnego

§ 2

Ze świadczenia funduszu zdrowotnego mogą ko-
rzystać:
1) nauczyciele w przedszkolu i szkołachp prowa-

dzonych przez Gminę Jaworzyna Śląskap zatrud-
nieni co najmniej  w połowie obowiązującego
wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczychp

2) byli nauczyciele – emeryci i renciści – danego
przedszkolap szkółp którzy przeszli na emeryturę
lub rentę z przedszkola lub ze szkółp dla których
Gmina Jaworzyna Śląska jest organem prowa-
dzącym.

 asami i warunwi prziznawania pomoei zmrowotnew

§ 3

1. Pomoc zdrowotna dla nauczyciela udzielana
jest w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężne-
go.

2. Pomoc zdrowotna może być przyznana
w związku z:
1) przewlekłą chorobą nauczycielap
2) leczeniem szpitalnymp sanatoryjnymp spe-

cjalistycznymp

3) koniecznością zakupu specjalistycznegop
sprzętu medycznegop zakupu szkieł korek-
cyjnychp ze względu na pracę związaną z
prowadzeniem dokumentacji szkolnejp

R) stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w za-
kresie szczepień ochronnych.

3. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej
uzależniona jest od:
1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z

tym związanych wpływających na sytuację
materialną nauczycielap

2) wysokości udokumentowanychp poniesio-
nych przez nauczyciela kosztów leczeniap

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela po
odliczeniu udokumentowanych kosztów le-
czenia.

R. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest
złożenie przez nauczyciela wniosku na drukup
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego re-
gulaminu.

5. Do wniosku należy załączyć:
1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowiap
2) dokumenty potwierdzające poniesione kosz-

ty leczenia (imienne fakturyp rachunki)p
3) oświadczenie nauczyciela o wysokości do-

chodu (brutto) na jednego członka rodzinyp
ze wszystkich  źródeł  przychodup  osiągnię-
tych z ostatnich trzech miesięcy poprze-
dzających okres ubiegania się o pomoc
zdrowotnąp

R) uzasadnienie wniosku.
6. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej mo-

że być złożony również przez dyrektorap przed-
stawiciela związków zawodowychp członka ra-
dy pedagogicznejp opiekunap jeżeli nauczyciel
nie jest zdolny osobiście do podejmowania
czynności w tym zakresie.

7. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej roz-
patruje się trzy razy w roku. Nauczyciele skła-
dają do placówek oświatowych wnioski do 20
czerwcap 19 wrześniap 20 listopada.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wnioski mogą zostać rozpatrzone w krótszym
terminiep z pominięciem terminówp o których
mowa w pkt 6.

9. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 3 tygodni
od dniap w którym upłynął termin złożenia
wniosku.

10. Pomoc zdrowotna może być udzielona raz w
rokup w uzasadnionych szczególnie ciężkich
przypadkach pomoc może być przyznana po-
wtórnie w danym roku.
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1880

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LRDKU- DROJU
UR XVIII/123/2008

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zasam gospomarowania nieruehomopeiami stanowiieimi wła-
snopć Gmini Limew  mraw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ap pkt 15 oraz art. R0 ust. 1
i ust. 2 pkt 3 i art. R1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13
ust. 1p art. 1R ust. 5p art. 3R ust. 6p art. 37 ust. 3 i Rp art. 68 ust. 1 i 3p
art. 70 ust. Rp art. 73 ust. 3 i Rp art. 76 ust. 1p art. 8R ust. 3 i R ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 200R r. Nr 261p poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwalap
co następuje:

R o z d z i a ł   I

 asami ogalne

§ 1

1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieru-
chomościami stanowiącymi własność Gminy Lą-
dek-Zdrój oraz zasady nabywania nieruchomości
do gminnego zasobu nieruchomości.

2. Uchwała nie narusza powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa dotyczących nabywaniap
zbywania i obciążania nieruchomości stanowią-
cych gminny zasób nieruchomości.

3. Uchwała ma na celu określenie podstaw praw-
nychp ekonomicznych i organizacyjnych zmie-
rzających do osiągnięcia następujących celów:
1) ustalenia kompetencji do gospodarowania

nieruchomościami Gminy w zakresie podmio-
towym i przedmiotowymp niezastrzeżonych
innymi przepisamip

2) uporządkowanie stosunków własnościowych
poprzez m.in. prywatyzacjęp uwłaszczeniap
przekształcenia i zmiany w zarządzaniu gmin-
nym zasobem nieruchomościp

3) ustalenie preferencji ułatwiających nabycie
i zagospodarowanie nieruchomości.

§ 2

Nieruchomości będące własnością Gminy Lądek-
-Zdrój mogą być przedmiotem sprzedażyp zamianyp
darowiznyp oddania w użytkowanie wieczystep
użytkowaniep użyczeniep najem lub dzierżawęp od-
dania w trwały zarządp wnoszone jako wkłady nie-
pieniężne (aporty) do spółekp a także mogą być
obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymip
przekazywane jako wyposażenie jednostek organi-
zacyjnychp jednostek pomocniczychp jako majątek
tworzonych fundacji oraz związków międzygmin-
nych.

§ 3

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lądek-

-Zdrójp
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską

w Lądku-Zdrojup

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmi-
strza Lądka-Zdrojup

R) nieruchomościach – należy przez to rozumieć
nieruchomościp które stanowią przedmiot wła-
sności Gminy Lądek-Zdrójp

5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (j.t. z 200R r. Dz. U. Nr 261p poz. 2603
ze zmianami)p

6) celach publicznych – należy przez to rozumieć
cele wymienione w art. 6 ustawyp

7) obciążeniu – należy przez to rozumieć ustano-
wienie ograniczonych praw rzeczowychp

8) jednostka organizacyjna – należy przez to rozu-
mieć gminne jednostki organizacyjnep nieposia-
dające osobowości prawnejp

9) jednostka pomocnicza – należy przez to rozu-
mieć Sołectwa Gminy Lądek-Zdrój.

§ R

1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje
Burmistrzp który jest zobowiązany do gospoda-
rowania nieruchomościami w sposób zgodny
z zasadami prawidłowej gospodarkip zgodnie
z przepisami obowiązujących ustaw i zapisów
niniejszej uchwały.

2. Burmistrz w ramach gospodarowania nierucho-
mościami m.in.:
1) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania

nieruchomości osobom prawnymp osobom fi-
zycznym oraz jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej i jed-
nostkom pomocniczym oraz podaje do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnegop

2) przeprowadza postępowanie przetargowe
wynikające z ustawowego obowiązku lub
uchwał Radyp

3) przeprowadza postępowanie przewidziane
przepisami prawa w przypadku przekazywa-
nia nieruchomości osobom prawnym i fizycz-
nym oraz jednostkom organizacyjnym i jed-
nostkom pomocniczym w trybie bezprzetar-
gowymp
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R) przeprowadza rokowania na zbycie nieru-
chomościp po przetargach zakończonych wy-
nikiem negatywnymp

5) zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przy-
padkach przewidzianych przepisami ustawo-
wymi wydaje decyzje administracyjnep

6) nabywa nieruchomości w skład gminnego za-
sobu nieruchomości w drodze procesu komu-
nalizacjip umów zamianyp darowiznyp zrze-
czenia się własnościp w wyniku postępowań
sądowych o zasiedzenie nieruchomości lub
umów kupna na potrzeby inwestycyjne i re-
alizację zadań własnych Gminyp

7) nabywa i przekazuje nieruchomości gminne w
drodze umów dzierżawyp użyczeniap użytko-
waniap najmu.

§ 5

1. Podstawą gospodarowania nieruchomościami są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego Gminyp a w przypadku ich braku studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy.

2. Burmistrz dokonuje wyboru formy prawnej orazp
ustalając treść umowy cywilnoprawnej lub de-
cyzji dotyczącej przekazania nieruchomościp
uwzględnia jej przeznaczenie w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennegop a w
przypadku ich braku w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

R o z d z i a ł   II

 asami naoiwania nieruehomopei mo gminnego
zasoou nieruehomopei

§ 6

Burmistrz nabywa do gminnego zasobu nierucho-
mościp jeżeli:
1) są one niezbędne dla celów publiczno-prawnych

Gminyp a w szczególności w związku:
zamierzonymi inwestycjamip koniecznością reali-
zacji zadań własnych i zleconychp tworzeniem
gminnych zasobów mieszkaniowychp uregulo-
waniem stanów prawnych nieruchomości fak-
tycznie zajętych przez Gminęp

2) ich nabycie skutkuje znaczącym zmniejszeniem
lub zaspokojeniem wierzytelności Gminy wobec
właściciela lub użytkownika wieczystego nieru-
chomościp a egzekucja wierzytelności jest nie-
skutecznap

3) ich nabycie wiąże się z osiągnięciem przez Gmi-
nę korzyści majątkowychp

R) ich nabycie przyczynia się lub powoduje po-
wstanie zwartego kompleksu nieruchomości
gruntowychp ułatwiając gospodarowanie nim
zgodnie z jego społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniemp

5) ich nabycie następuje nieodpłatnie lub w drodze
zamiany polepszającej gospodarowanie gminnym
zasobem nieruchomości albo służącej realizacji
celu społeczno-gospodarczego Gminy w ramach
zadań własnych Gminyp

6) ich nabycie następuje w wyniku słusznych
i prawnych roszczeń właścicieli nieruchomości
określonych odrębnymi ustawami.

§ 7

1. Burmistrz ma prawo do samodzielnego nabywa-
nia nieruchomościp zarówno od osób prawnych
jak i fizycznych.

2. Burmistrzp nabywając nieruchomość w formie
odpłatnejp nabywa je po cenie nie wyższej niż
wartość określona przez biegłego rzeczoznawcę
majątkowegop z wyłączeniem przypadków gdy
nabycie jest skutkiem realizacji roszczeń wyni-
kających z innych ustaw.

3. Cena nabycia nieruchomości może być zapłaco-
na jednorazowo w ramach posiadanych środków
w budżecie Gminy lub rozłożona na raty. Opro-
centowanie niezapłaconych rat rozstrzyga umo-
wa stron.

R. Nabycie przez Burmistrza nieruchomości do za-
sobu Gminy wymaga każdorazowo uprzedniej
zgody Rady w formie odrębnej uchwały w przy-
padkach:
1) nabycia nieruchomościp która obciążona jest

istotnymi prawami lub znacznymi wierzytel-
nościami osób trzecich i jej nabycie nie po-
woduje wygaśnięcia tych praw lub wierzytel-
nościp

2) nabycia nieruchomości z czym wiązać się bę-
dzie zwiększenie zadań Gminy lub koniecz-
ność poniesienia znacznych wydatków z bu-
dżetu Gminy na gospodarowanie nierucho-
mościąp

3) zamiany nieruchomościp zamiany prawa użyt-
kowania wieczystego na własność nierucho-
mości oraz zamiana prawa użytkowania wie-
czystegop o ile dokonywana jest między Gmi-
ną a Skarbem Państwa lub Gminą a innymi
jednostkami samorządu terytorialnegop bez
obowiązku dokonywania dopłatp w przypadku
gdy wartość nabywanej nieruchomości przez
Gminę w wyniku zamiany jest niższa od nie-
ruchomości zbywanejp

R) gdy wartość nabywanej nieruchomości jest
wyższa niż wartość określona przez biegłego
rzeczoznawcę majątkowegop z wyłączeniem
przypadków jak w ust. 2.

R o z d z i a ł   III

 asami sprzemażi nieruehomopei, ommawania nieru-
ehomopei w użitwowanie wieeziste, zrzeezenia się
nieruehomopei i ooeiiżenia nieruehomopei prawami
            rzeezowimi luo wierzitelnopeiami

§ 8

1.  Burmistrzp gospodarując gminnym zasobem
nieruchomościp może:
1) przenosić własność nieruchomości w drodze

sprzedażyp
2) oddawać nieruchomości gruntowe w użyt-

kowanie wieczystep
3) dokonywać zamiany nieruchomości lub za-

miany prawa użytkowania wieczystegop
zamiany prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości w prawo własności innej nie-
ruchomościp zamiany prawa własności nie-
ruchomości na prawo użytkowania wieczy-
stegop
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R) wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowa-
nia wieczystego do spółek prawa handlowe-
go tworzonych przez Gminę lub do których
Gmina przystąpiła po podjęciu przez Radę
uchwały w tej sprawiep

5) obciążać nieruchomości ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.

§ 9

Zgody Rady wyrażonej odrębną uchwałą wymaga-
ją:
1) wszelkie przypadki przekazania nieruchomości

Gminy w drodze darowiznyp
2) sprzedaż nieruchomości Gminy Skarbowi Pań-

stwa lub innym jednostkom samorządu teryto-
rialnego za cenę niższą niż wartość określona
przez rzeczoznawcę majątkowego oraz oddanie
nieodpłatnie nieruchomości gruntowej w użyt-
kowanie wieczyste Skarbowi Państwa lub innym
jednostkom samorządu terytorialnegop

3) zrzeczenie się własności lub użytkowania wie-
czystego nieruchomości odpowiednio na rzecz
Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządo-
wej.

§ 10

1. W uzasadnionych przypadkach Burmistrzp kieru-
jąc się położeniem nieruchomościp jej szczegól-
nym przeznaczeniem w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego lub innym waż-
nymi względami oraz przepisami szczególnymip
może przeznaczyć ją do oddania w użytkowanie
wieczyste. Dotyczy to w szczególności grun-
tów:
1) niezabudowanych a przeznaczonych do za-

budowyp
2) zabudowanych obiektami budowlanymi prze-

znaczonymi do przebudowyp nadbudowyp
rozbudowyp kapitalnego remontu lub rozbiór-
kip

3) zabudowanych obiektami zabytkowymi wy-
magających odbudowy lub remontup

R) nieruchomości gruntowych na rzecz Spół-
dzielni i innych osób prawnychp które w dniu
5 grudnia 1990 r. były użytkownikami tych
gruntów.

2. Zawierając umowy użytkowania wieczystegop
Burmistrz określa sposób zagospodarowania nie-
ruchomości oraz terminy rozpoczęcia i zakoń-
czenia zabudowyp przebudowyp rozbudowyp re-
montu lub rozbiórki.

3. Terminy określone w umowie zgodnie z ust. 2
mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach
ulec jednorazowemu przedłużeniu na wniosek
użytkownika wieczystego.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-16/108/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na  § 10 ust. 2 i 3).
R. Oddając nieruchomość w użytkowanie wieczy-

step Burmistrz może zapewnić przeniesienie wła-
sności nieruchomości na rzecz wieczystego
użytkownikap pod warunkiem dokonania zabu-
dowyp nadbudowyp przebudowy lub remontu w
terminach określonych umową.

§ 11

1. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytko-
wanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na-
stępuje w przypadkach określonych ustawą i in-
nymi przepisami szczególnymi z uwzględnieniem
ust. 2 i innych upoważnień wynikających z ni-
niejszej uchwały.

2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze prze-
targu nieruchomości gruntowe przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowep na realizację
infrastruktury technicznej lub innych celów pu-
blicznych jeżeli cele te będą realizowane przez
podmiotyp dla których są celami  statutowymi
i których dochody przeznacza się w całości na
działalność statutową.

3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze prze-
targu ułamkowe części budynków mieszkalnychp
obejmujących niewydzielone lokale mieszkalnep
na które najemca posiada umowę najmu.

R. Burmistrz może dokonać sprzedaży nieruchomo-
ści w trybie bezprzetargowymp gdy sprzedaż
nieruchomości następuje na rzecz osobyp która
dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy
zawartej na co najmniej 10 latp jeżeli nierucho-
mość ta została zabudowana na podstawie po-
zwolenia na budowę.

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadkup gdy
o nabycie tej samej nieruchomości ubiega się
więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe
warunki.

R o z d z i a ł   IV

Sprzemaż lowali mieszwalnieh i lowali użitwowieh

§ 12

1. Sprzedaży bezprzetargowej podlegają wszystkie
lokale mieszkalne na rzecz ich najemcówp będą-
ce własnością Gminyp a wchodzące w skład bu-
dynków mieszkalnych stanowiących w dniu
wejścia uchwały wspólnoty mieszkaniowe. Wy-
kaz budynków stanowi załącznik nr 1 do
uchwały.

2. Zwolnionep gminne lokale mieszkalne w budyn-
kach wspólnotowychp jak w ust. 1p i w budyn-
kach jednorodzinnych nie podlegają kolejnemu
najmowi i przeznacza się do sprzedaży w drodze
przetargu.

3. W pozostałych budynkach wielo-
mieszkaniowychp stanowiących w dniu wejścia
uchwały w życie w całości własność Gminyp
sprzedaży bezprzetargowej lokali na rzecz ich
najemców dokonuje się w przypadku równocze-
snego nabycia wszystkich lokali mieszkalnych w
danym budynku przez osoby uprawnionep z za-
strzeżeniem ust. 5 i 6. Przez równoczesne naby-
cie rozumie się zawarcie umów notarialnych
przenoszących własność na wszystkich dotych-
czasowych najemcówp w tym samym czasiep za
który uważa się dzień zawarcia umów notarial-
nych.

R. Wyraża się zgodę na odstąpienie od warunku
określonego w ust. 3 w budynkachp w których
znajduje się co najmniej osiem lokali mieszkal-
nychp a równoczesna sprzedaż obejmuje co naj-
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mniej 60% udziałów w całym budynku. Waru-
nek równoczesnej sprzedaży i zastrzeżeń jak w
ust. 3.

5. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne w
budynkach:
1) przeznaczonych do rozbiórki i modernizacjip
2) w których przewidziana jest zmiana funkcjip
3) w których wydzielono lokale socjalne lub

mają być przeznaczone na utworzenie lokali
socjalnychp

R) co do których toczy się postępowanie admi-
nistracyjne lub sądowe dotyczące prawidło-
wości nabycia tej nieruchomości przez Gminęp

5) przez okres 5 lat od zakończenia i rozliczenia
remontup w budynkachp na których remont
Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków
Unii muropejskiej. Wykaz budynków stanowi
załącznik nr 2 do uchwały.

6. Burmistrz może odmówić sprzedaży lokali
mieszkalnych w budynkach objętych szczególną
ochroną konserwatora zabytków.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-16/108/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na  § 12 ust. 1p 2p 3p Rp 5p i 6).
7. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje łącznie

ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych do lo-
kalup części wspólnych budynkup gruntup odda-
niem w użytkowanie wieczyste gruntu lub ułam-
kowej części gruntu niezbędnego do racjonalne-
go korzystania z budynku i z lokali.

§ 13

1. Burmistrz typuje do sprzedaży wolne lokale
użytkowe i dokonuje ich sprzedaży w trybie
przetargowym z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Lokale użytkowe w domach mieszkalno-użyt-
kowych mogą zostać wytypowane do sprzedaży
dopiero po ustanowieniu prawa własności
wszystkich lokali mieszkalnych.

3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze prze-
targup z zastrzeżeniem ust. 2 i Rp nieruchomości
stanowiące lokale użytkowep jeżeli sprzedaż re-
alizowana jest na rzecz ich dzierżawcówp najem-
cówp a najem ten trwa nieprzerwanie co naj-
mniej 5 lat z jednym dzierżawcąp najemcą liczo-
nym do dnia sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży i prowadzona jest
w nim działalność zgodnie z zawartą umową.

R. Do wymaganego w ust. 3 okresu dzierżawy nie
wlicza się okresu podnajmu lokalu użytkowego
za zgodą wynajmującego na rzecz osób trzecich
z wyjątkiem podnajmu na rzecz osób bliskich w
rozumieniu ustawy.

5. Dzierżawcyp o których mowa w ust. 3p korzy-
stają z pierwszeństwa w nabywaniu lokalip jeżeli
złożą oświadczeniep że wyrażają zgodę na naby-
cie za cenę ustaloną przez Burmistrza zgodnie z
przepisami ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściamip nie niższą niż wartość ustalona przez
biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 1R

1. Na poczet ceny nabycia lokali przez ich najem-
cówp dzierżawców wymienionych w niniejszym

rozdzialep którzy za zgodą Gminy dokonali prze-
budowy lub rozbudowy budynkup w wyniku
czego nastąpiło wyodrębnienie lokalu stanowią-
cego przedmiot sprzedażyp zalicza się udoku-
mentowane nakłady poniesione na jego przebu-
dowęp rozbudowę.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-16/108/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na  § 1R ust. 1).
2. Zasady rozliczania nakładów na remonty lokali w

zakresie obciążającym wynajmującegop poczy-
nione przez najemcówp dzierżawcówp o których
mowa w tym rozdzialep w lokalach stanowią-
cych przedmiot sprzedaży określają umowy naj-
mup dzierżawy lub umowy o remont.

R o z d z i a ł   V

Przewaziwanie nieruehomopei w użitwowanie, użi-
ezenie, mzierżawę, nawem oraz ieh ooeiiżenie na
           pomstawie innieh tituław prawnieh

§ 15

1. Burmistrz może przekazywać nieruchomości
osobom prawnymp osobom fizycznym oraz jed-
nostkom organizacyjnym nieposiadającym oso-
bowości prawnej i jednostkom pomocniczym w
użytkowaniep użyczeniep najemp dzierżawę oraz
udostępniać je na podstawie innych tytułów
prawnychp z zastrzeżeniem nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży.

2. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieru-
chomości ustala się w drodze przetargup a w
przypadku przekazania nieruchomości w trybie
bezprzetargowym – umowie zawieranej przez
Burmistrza z osobami wymienionymi w ust. 1.

3. Udostępniając nieruchomościp Burmistrz obowią-
zany jest przestrzegać przeznaczenia nierucho-
mości określonego w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego oraz określać
czas trwania umów z uwzględnieniem planowa-
nych terminów realizacji zadań Gminy obejmują-
cych przekazywanie nieruchomości.

R. W przypadku przekazania nieruchomości zabu-
dowanych wymagających nakładów na adapta-
cjęp modernizacjęp remont czas trwania umów
powinien być ustalony z uwzględnieniem wyma-
ganej wielkości nakładów.

§ 16

Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowaniep
najemp dzierżawę na okres dłuższy niż 3 latap lecz
nie dłuższy niż lat 10 Burmistrz może odstąpić od
przetargu w przypadku:
1) Zawarcia kolejnej umowy z dotychczasowym

dzierżawcą gruntów rolnychp prowadzącym go-
spodarstwo rolne i utrzymującym grunty zgodnie
z zasadami dobrej praktyki rolniczej i zgodnie
z umowąp a w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego przeznaczone na cele
rolne.

2) Umów zawieranych po raz pierwszy z dzierżaw-
cą gruntów rolnychp dotychczas nie dzierżawio-
nych i co najmniej rok odłogowanychp lub gdy
dotychczasowi dzierżawcy oddali gruntyp a są
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one przeznaczone w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego na cele rolne.

3) Umów zawieranych w związku z realizacją przez
dzierżawcę celów publicznych.

R) Umów zawieranych z osobami prawnymi lub
osobami fizycznymi prowadzącymi działalność
charytatywnąp opiekuńcząp kulturalnąp lecznicząp
oświatowąp naukowo-badawcząp wychowawczą
lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane
z działalnością zarobkową lub o ile działalność
zarobkowa przeznaczona jest w całości na cele
statutowe.

5) Umów na lokale użytkowe zawieranych z oso-
bami bliskimi dotychczasowego dzierżawcy w
rozumieniu ustawyp z którym nastąpiło rozwią-
zanie umowy za porozumieniem stron w szcze-
gólnych wypadkach losowych dotychczasowego
dzierżawcy bądź umowa wygasła w wyniku
zgonu dotychczasowego dzierżawcyp a osoby
bliskie złożą wniosek o dalsze prowadzenie do-
tychczasowej działalności w lokalu.

6) Umów na dzierżawę gruntów zawieranych po
raz kolejny z dotychczasowym dzierżawcąp który
zabudował lub zagospodarował nieruchomość za
zgodą Gminy i zgodnie z pozwoleniem na budo-
wę i innymi pozwoleniami wymaganymi pra-
wemp a nie są przeznaczone do sprzedaży.

7) Umów na dzierżawę gruntów zawieranych
z osobamip które nabyły budynkip obiektyp bu-
dowle od poprzednich dzierżawcówp którzy za-
budowali lub zagospodarowali nieruchomość jak
w punkcie 6.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-16/108/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na  § 16 pkt 1p 2p 5p 6 i 7).
8) Umów na dzierżawę gruntów na poprawienie

warunków zagospodarowania przyległej nieru-
chomości.

§ 17

1. Burmistrz może przekazywać osobom prawnymp
osobom fizycznymp jednostkom organizacyjnym
lub pomocniczym Gminyp stowarzyszeniomp or-
ganizacjom pożytku publicznegop fundacjom nie-
ruchomości w użyczenie na okres nie dłuższy niż
10 lat.

2. Użyczone nieruchomości komunalne mogą być
wykorzystane w szczególności na cele:
charytatywnep opiekuńczep kulturalnep szkolnic-
twa wyższegop oświatowo-wychowawczep reli-
gijnep technicznep sportowo-turystycznep zwią-
zane z zachowaniem porządku publicznegop oraz
wykonaniem niezbędnych zadań Gminy.

§ 18

1. Komunalne nieruchomości gruntowe mogą być
obciążane przez Burmistrza ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi; użytkowaniemp służebnościąp
zastawem oraz hipoteką.

2. Służebność na komunalnej nieruchomości grun-
towej może zostać ustanowiona na podstawie
umowy zawartej przez Burmistrza. Ustanowienie
służebności nie może być sprzeczne z dyspozy-
cją miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dotyczącego danej nieruchomości.

3. Hipoteka na komunalnej nieruchomości grunto-
wej może być ustanowiona jako zabezpieczenie
zaciąganych przez Gminę pożyczek lub kredytów
zgodnie z uchwałą budżetową Gminy.

§ 19

1. Burmistrz obowiązany jest zastrzec w zawiera-
nych umowach możliwość ich rozwiązania bez
zachowania terminu wypowiedzenia oraz egze-
kwowanie tych warunkówp w przypadku gdy:
1) nieruchomość wykorzystywana była przez

drugą stronę umowy niezgodnie z przezna-
czeniem nieruchomości określonej umowąp

2) nieruchomość lub jej części składowe zostały
przekazane do korzystania osobom trzecim
bez zgody Burmistrzap

3) stan techniczny nieruchomości ulega degra-
dacji poprzez niewłaściwą jej eksploatację
przez drugą stronę umowyp

R) strona umowy zalega Gminie co najmniej 3
okresy należnych płatności płatnych mie-
sięcznie i 1 okres płatności płatnych w wy-
dłużonych okresach (od jednego kwartału do
jednego roku) i nie doszło do zawarcia pi-
semnej ugody spłaty zaległościp bądź strona
umowy nie wywiązuje się z warunków za-
wartej ugody.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-16/108/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na  § 19).

§ 20

Burmistrz może w formie zarządzenia ustalić wy-
tyczne dotyczące zasad użytkowaniap dzierżawy
lub najmup określając w nich zasady ustalania cen
wywoławczych w przypadku trybu przetargowego i
kryteria różnicujące wysokość opłat i stawek dla
tego celu oraz ustalić stawki czynszu nieruchomo-
ści przekazywanych do użytkowania w trybie bez-
przetargowym.

R o z d z i a ł   VI

Przewaziwanie nieruehomopei womunalnieh wem-
nostwom organizaeiwnim Gmini oraz warunwi z ieh
                            worzistania

§ 21

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy
mogą być przez Burmistrza przekazywane jed-
nostkom organizacyjnym Gminy nieposiadają-
cych osobowości prawnej w trwały zarząd na
cele związane z realizacją zadań własnych Gmi-
ny i związane z działalnością tych jednostek
określone aktem o utworzeniu jednostki oraz
statutem.

2. W przypadku przekazywania nieruchomości jed-
nostce organizacyjnej w trwały zarządp warunki
korzystania z nieruchomości ustala Burmistrz w
decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

3. Zarządca ma prawo zabudowyp rozbudowyp
nadbudowyp przebudowyp modernizacji obiektów
budowlanych zgodnie z ustaleniami miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzenne-
gop z zastrzeżeniem ust. R.
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R. Prace budowlane wymienione w ust. 3 Zarządca
może dokonać tylko wówczas gdy w budżecie
Gminy zostaną zaplanowane środki na ten cel
lub Zarządca własnym staraniem uzyska środki
finansowe pozwalające co najmniej w 50% sfi-
nansować zaplanowaną inwestycję. W każdym z
przypadków na zagospodarowanie nieruchomo-
ści wymagana jest zgoda Burmistrza.

R o z d z i a ł   VII

 asami ustalania oonifiwat i warunwaw ieh stoso-
wania przi sprzemażi nieruehomopei, przewaziwa-
niu w trwałi zarzim oraz oonifiwat i opłat w
przipamwu ommania gruntu w użitwowanie wieeziste

Uonifiwati przi przewaziwaniu nieruehomopei
w trwałi zarzim

§ 22

1. W przypadku przekazywania nieruchomości ko-
munalnej jednostce organizacyjnejp nieposiadają-
cej osobowości prawnej w trwały zarząd Bur-
mistrz może udzielić bonifikaty od pierwszej
opłaty i opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
w wysokości do 100% na:
1) realizację urządzeń infrastruktury technicznej

oraz realizację innych celów publicznych i za-
dań własnych Gminyp a także pod budownic-
two mieszkaniowe i zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi.

2) prowadzenie działalności charytatywnejp
opiekuńczejp kulturalnejp badawczo-
rozwojowejp wychowawczejp sportowo-
turystycznejp przez jednostki organizacyjne
realizujące cele niezwiązane z działalnością
zarobkową.

2. Wysokość udzielonej bonifikaty oraz warunki
utraty bonifikatyp a także wysokość opłat i spo-
sób zapłaty określa Burmistrz w decyzji o usta-
nowieniu trwałego zarządu.

Uonifiwati przi sprzemażi nieruehomopei luo wew
ezępei wpisanew w rewestr zaoitwaw

§ 23

W przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej czę-
ści wpisanej do rejestru zabytkówp cenę sprzedaży
ustaloną zgodnie z ustawą obniża się o 20%.

Uonifiwati przi sprzemażi lowali mieszwalnieh
i ouminwaw mieszwalnieh, w trioie oezprzetargo-
wim na rzeez ieh nawemeaw i sprzemażi nierueho-
mopei gruntowieh na poprawę warunwaw
              zagospomarowania nieruehomopei

§ 2R

W przypadku jednorazowej zapłaty całości ceny
nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny i przy-
należny do lokalu grunt lub ułamkową część gruntup
sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na rzecz
ich najemcówp Burmistrz udziela nabywcom lokali
bonifikaty:
1) 95% – przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

i prawa własności gruntu lub oddania gruntu
bądź ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste w nieruchomościach wielomieszka-

niowych liczących powyżej 2 samodzielnych lo-
kali mieszkalnychp jeżeli następuje równoczesny
wykup wszystkich lokalip zgodnie z warunkami
§ 12 ust. 3.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-16/108/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na  § 2R pkt 1 we fragmencie:(...) jeżeli
następuje równoczesny wykup wszystkich lokalip
zgodnie z warunkami § 12 ust. 3(...)).
2) 70% – przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

i prawa własności gruntu lub oddania gruntu w
użytkowanie wieczystep w nieruchomościach
wielolokalowychp liczących co najmniej osiem
lokali mieszkalnychp przy spełnieniu warunku
wykupu określonego w § 12 ust.R. Bonifikatę tę
udziela się przy sprzedaży pozostałych lokali w
budynkup w terminie późniejszym.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-16/108/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na  § 2R pkt 2 we fragmencie: (...) przy
spełnieniu warunków wykupu określonego w § 12
ust. R (...)).
3) 70% – przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

i prawa własności gruntu lub ułamkowej części
gruntu w domach jedno- lub dwurodzinnychp je-
żeli następuje równoczesny wykup.

R) bonifikata ustalona w ust. 3 może zostać zwięk-
szona do 90%p przy czym ostateczną wielkość
bonifikaty ustala Burmistrz w drodze negocjacji z
wnioskodawcą przy uwzględnieniu takich czynni-
ków jak: położenie nieruchomościp wielkość nie-
zbędnych nakładów na remontyp kosztów eksplo-
atacjip prawnych możliwości odzyskania lokalu od
najemcy w przypadku niezbycia na jego rzecz oraz
gdy z podziału geodezyjnego podyktowanego usy-
tuowaniem obiektów i urządzeń przynależnych
wynika konieczność sprzedaży większej nieru-
chomości gruntowej przynależnej do lokalu.

5) Bonifikaty ustalone w ust. 1 stosuje się analo-
gicznie przy sprzedaży pojedynczych lokali
mieszkalnych na rzecz ich najemców w nieru-
chomościach wielomieszkaniowych stanowią-
cych w dniu wejścia w życie uchwały wspólnoty
mieszkaniowe z udziałem Gminy.

§ 25

1. Przy sprzedaży nieruchomości gruntowej i przy
oddaniu w użytkowanie wieczyste na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości
stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowejp
dla której przy wyodrębnianiu lokali wydzielono
działkę gruntu niespełniającą wymogów działki
budowlanejp udziela się bonifikatę w wysokości
95%.

§ 26

Burmistrz odmawia sprzedaży lokalu na rzecz na-
jemcyp z zastosowaniem bonifikat określonych w §
25 w przypadku gdy:
1) najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu

mieszkalnego lub domu mieszkalnegop
2) najemca zalega z czynszem lub innymi opłatami

za lokal mieszkalny należnymi Gminie.
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§ 27

1. Najemcy lokali ubiegający się o nabycie lokali
według uprawnień określonych niniejszą
uchwałą zobowiązani są do wniesieniap przed
rozpoczęciem czynności związanych z wyceną
lokalup podziałem geodezyjnym i innymi czynno-
ściami związanymi z przygotowaniem nierucho-
mości do sprzedażyp przedpłaty w wysokości
obowiązujących w dniu sprzedaży cen na ww.
usługi.

2. Przedpłata wpłacona jest na konto depozytowe
i rozliczana po wykonaniu czynności określonych
w ust. 1.

3. Koszty za wykonane czynności określonych w
ust. 1 obciążają również najemcęp w przypadku
wycofania się z zawarcia umowy.

R. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego
ponosi nabywca lokalu.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-16/108/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na  § 27).

R o z d z i a ł   VIII

Przepisi wońeowe

§ 28

Odrębne uchwały Rady określają:
1) zasady odpłatnego przekształcania użytkowania

wieczystego w prawo własności oraz udzielanie
bonifikat dotyczących nieruchomości przezna-
czonych na cele mieszkaniowe osób fizycznych
będących dotychczasowymi użytkownikami
wieczystymip

2) wysokość opłaty adiacenckiej dla właścicieli
nieruchomościp którzy winni uczestniczyć w

kosztach budowy urządzeń infrastruktury tech-
nicznejp

3) wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku podziału nie-
ruchomości dokonanego na wniosek właściciela
lub użytkownika wieczystego.

§ 29

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju:
1) uchwała nr XXXII/352/05 z dnia 27 stycznia

2005 roku 2002 r.p w sprawie zasad gospoda-
rowania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dol.
Nr R5p poz. 1002)p oraz

2) uchwała nr V/3R/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku
Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie za-
sad gospodarowania nieruchomościami stano-
wiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz.
Woj. Dol. Nr 71p poz.755).

§ 30

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Lądka-Zdroju.

§ 31

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZmWODNICZRCY
RRDY MImJSKImJ

LESZEK PAZDYK

 ałiezniw nr 1 mo uehwałi Rami Miewswiew
w Limwu- mrowu nr XVIII/123/08 z mnia
27 marea 2008 r. (poz. 1880)

Wiwaz wspalnot z umziałem Gmini Limew- mraw

Lp. Nazwa ulicy Nr domu
1 2 3
1. Gwieździsta 1
2. Kościelna 3
3. Kościelna 7
R. Kościelna 9
5. Kościelna 1R
6. Kościelna 27
7. Kłodzka 5
8. Kłodzka 6
9. Kłodzka R6
10. Kłodzka 50
11. Kościuszki 1
12. Kościuszki 19R
13. Kościuszki 32-32R-3R
1R. Kościuszki 38
15. Kościuszki R2
16. Kościuszki R2R
17. Kościuszki 68
18. Kościuszki 7R
19. Krótka 3
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cd. tabeli
20. Lipowa 1
21. Lipowa 2
22. Ogrodowa 1
23. Ogrodowa 2
2R. Ogrodowa 3
25. Ogrodowa 5
26. Ogrodowa 9
27. pl. Staromłyński 6
28. pl. Staromłyński 7
29. pl. Mariański 11
30. Powstańców Wielkopolskich 13
31. Powstańców Wielkopolskich 22
32. Przechodnia 1
33. Przechodnia 5
3R. Przechodnia 5R
35. Rynek R
36. Rynek 11
37. Słodowa 1
38. Słodowa 3
39. Słodowa 8
R0. Słodowa 11
R1. Słodowa 23
R2. Słodowa 25
R3. Słodowa 31
RR. Słodowa 39
R5. Spacerowa 7
R6. Widok 1
R7. Wiejska R
R8. Wolności 1
R9. Zamkowa 2
50. Zdrojowa 2
51. Zdrojowa 3
52. Zdrojowa 7
53. Zdrojowa 8
5R. Zdrojowa 1R
55. Zdrojowa 15R
56. Zdrojowa 17
57. Zdrojowa 20

 ałiezniw nr 2 mo uehwałi Rami Miewswiew
w Limwu- mrowu nr XVIII/123/08 z mnia
27 marea 2008 r. (poz. 1880)

Wiwaz ouminwaw niepomlegawieieh sprzemażi w owresie 5 lat om zawońezenia i rozliezenia
remontu, na wtare Gmina Limew- mraw uziswała mofinansowanie ze promwaw Unii Europewswiew:

1. Rynek 1
2. Rynek 2
3. Rynek 3
R. Rynek 5
5. Rynek 6
6. Rynek 7
7. Rynek 8
8. Rynek 9
9. Rynek 12
10. Rynek 13
11. Rynek 18
12. Rynek 22

13. Rynek 23
1R. Rynek 25
15. Rynek 26
16. Rynek 27
17. Rynek 28
18. Rynek 29

19. Kościelna 2
20. Kościelna 6
21. Kłodzka 1
22. Kłodzka 2
23. Kłodzka 3

2R. Słodowa 1a
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1881

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LRDKU- DROJU
UR XIX/132/08

z dnia 2R kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia garnieh stawew opłat za usługi unieszwomliwiania i om-
oioru ompamaw womunalnieh oraz oprażniania zoiorniwaw oezompłiwowieh
                              i transport nieezistośei eiewłieh

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15p art. R0 ust. 1p art. R2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 1R2p
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.)p art. R ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9p poz. R3 z 1997 r. ze zm.)
oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132p poz. 622 z 1996 r. ze zm.) Rada
Miejska w Lądku-Zdroju uchwalap co następuje:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat (netto) za usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wyso-
kościach:

1. Wykaz opłat za unieszkodliwienie odpadów

Lp. Kod odpadu Grupap podgrupa i rodzaj odpadu

Opłata netto
za składowanie
1 Mg odpadów

(zł)
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

I 20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie

(z wyłączeniem 15 01)
1. 20 01 01 Papier i tektura 1R1p50
2. 20 01 02 Szkło 1R1p50
3. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1R1p50
R. 20 01 10 Odzież 1R1p50
5. 20 01 11 Tekstylia 1R1p50
6. 20 01 28 Farbyp tuszep farby drukarskiep klejep lepiszcze i żywice 82pR0
7. 20 01 3R Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 1R1p50
8. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektrycznep elektroniczne inne niż wymienione

w grupach 20 01 21p 20 01 23p 20 01 35
166p00

9. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 1R1p50
10. 20 01 39 Tworzywa sztuczne – zmieszane (PmTp HDPmp LDPmp inne) 1R1p50
11. 20 01 R0 Metale – zmieszane 1R1p50
12. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 1R1p50
II 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

13. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – zielone (słomap trawap liście) 66p50
1R. 20 02 02 Gleba i ziemiap w tym kamienie 29p00
15. 20 02 02 Gleba – humus 29p00
16. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 77p60
III 20 03 Inne odpady komunalne

17. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 158p00
18. 20 03 02 Odpady z targowisk 1R1p50
19. 20 03 03 Odpady z oczyszczania ulic i placów 85p00
20. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 82pR0
21. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 100p00
22. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 82pR0
IV 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
23. 19 08 01 Skratki 113p30
2R. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 81p10
V 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. betonp

cegłyp płytyp ceramika)
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25. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 29p00
26. 17 01 02 Gruz ceglany 29p00
27. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaże-

nia
39p00

28. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonup gruzu ceglanegop odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
w 17 01 06

81p10

29. 17 01 80 Usunięte tynkip tapety i okleiny itp. 39p00
30. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 82pR0
VI 17 03 Odpady asfaltówp smół i produktów smołowych
31. 17 03 01 Rsfalt zawierający smołę 186p00
32. 17 03 02 Rsfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 168p00
33. 17 03 80 Odpadowa papa 93p00
VII 16 Odpady nieujęte w innych grupach – zużyte pojazdyp odpady z demontażu
3R. 16 01 03 Zużyte opony do 1R00 mm 136p50
VIII 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

opakowaniowymi)
35. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0p00
36. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0p00
37. 15 01 03 Opakowania z drewna 0p00
38. 15 01 0R Opakowania z metali 0p00
39. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0p00
R0. 15 01 07 Opakowania ze szkła – białe 0p00
R1. 15 01 07 Opakowania ze szkła – kolor 0p00
IX 10 Odpady z procesów termicznych
R2. 10 01 01 Żużep popioły paleniskowe

(z wyłączeniem z grupy 10 01 0R)
82pR0

2. Stawki opłaty netto za wykonanie kompleksowej usługi odbioru i utylizacji odpadów komunalnych.

Opłata netto
Lp. Rodzaj pojemnika

jednorazowo miesięcznie
1. Worek 100 l Rp80 2Rp50
2. Pojemnik SM 80 l 7p20 31p20
3. Pojemnik SM 110 l 8p60 36p60
R. Pojemnik GMT 2R0 l 13p60 58p30
5. Pojemnik SM 1100 l R8p30 207p80
6. Kontener KP 303p00 1302p00
7. Kontener KP – usługa jednorazowa bez utylizacji 66p00

3. Stawki opłaty netto za wykonanie kompleksowej usługi odbioru i utylizacji odpadów komunalnych w
przeliczeniu na mieszkańca miesięcznie dla budownictwa wielomieszkaniowego                 9p00 zł

R. Stawki opłat netto za korzystanie z pojemników miesięcznie za szt.
SM 110 1pR0 zł
SM 110 K 1p70 zł
GMT 2R0 3p00 zł
MGB 1100    13p00 zł
KP 7             60p00 zł

5. Stawki opłaty netto za wykonanie jednorazowej usługi wywozu odpadów wysegregowanych;

Rodzaj Worek Pojemnik
miasto Rp00 zł Rp00 zł
wieś Rp00 zł 8p00 zł

6. Stawki opłaty netto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

Lp. Nazwa usługi Jednostka usługi Opłata netto w zł
1 kurs do 15 km 67p90
1 kurs od 16 do 18 km 81p50
1 kurs od 19 do 22 km 99p60
1 kurs od 23 do 30 km 135p80

1 Wywóz nieczystości ciekłych

1 kurs – szlamy lub osady 135p80



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 165 –  11676  – Poz. 1881 i 1882

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XL/R32/05 z dnia 27 października 2005 r. w spra-
wie ustalenia górnych stawek opłat za usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów ko-
munalnych oraz uchwała nr XV/105/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat komunalnych za usługi związane z unieszkodliwianiem i odbiorem odpadów komunalnych oraz
opróżnianiem zbiorników bezodpływowych.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.

§ R

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

PRZmWODNICZĄCY
RRDY MImJSKImJ

LESZEK PAZDYK

1882

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LRDKU- DROJU
UR XIX/133/08

z dnia 2R kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia opłat za pwiamezenie w Gminnim Przemszwolu
Puolieznim w Limwu- mrowu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. R0 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p poz.
1591 ze zm.)p oraz art. 1R ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (t.j. Dz. U. z 200R r. Nr 256p poz. 2572 ze zm.)p Rada Miej-
ska ustalap co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za prowadzenie zajęć wychowaw-
czo-opiekuńczych z dzieckiem w czasie przekra-
czającym czas realizacji podstawy programowej –
w wysokości 2 zł za jedną godzinę zajęć.

§ 2

Ustala się opłatę dzienną za wyżywienie dziecka
podczas jego pobytu w przedszkolu w wysokości
ustalonej wg aktualnych cen żywności i norm ży-
wienia obowiązujących w przedszkolup w kwocie
nie większej niż:
1) za pełne wyżywienie do 3p10 zł;
2) za niepełne wyżywienie (śniadanie i pierwsze

danie obiadowe) do 1p80 zł.

§ 3

Opłata za świadczenia przedszkola oraz za wyżywienie
– za dany miesiąc – powinna być wniesiona do 15
każdego miesiąca. W przypadkup gdy termin wniesienia
opłat wypada w dniu ustawowo wolnym od pracyp
wpłaty można dokonać w najbliższym dniu powszech-
nym wypadającym bezpośrednio po terminie płatności.

§ R

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Lądka-Zdroju.

§ 5
Traci moc:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

nr XIII/91/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w
sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gmin-
nym Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju w
roku szkolnym 2007/2008.

2) Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
nr XVI/117/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/07 z dnia
29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat
za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Pu-
blicznym w Lądku-Zdroju.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w
życie po upływie 1R dni od daty jej opublikowania.

PRZmWODNICZRCY
RRDY MImJSKImJ

LESZEK PAZDYK
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1883

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGUICY
UR XXIII/211/08

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie regulaminu owreplawieego wisowopć momatwaw i innieh swłamni-
waw winagromzenia nauezieieli oraz szezegałowieh warunwaw ieh
                                             prziznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23p poz. 220p Nr 62p poz. 558p Nr 113p poz. 98Rp Nr 153p poz. 1271
i Nr 21Rp poz. 1806; z 2003 r. Nr 80p poz. 717 i Nr 162p poz. 1568p
z 200R r. Nr 102p poz. 1055p Nr 116p poz. 1203 i Nr 167p poz. 1759p
z 2005 r. Nr 172p poz. 1RR1 i Nr 175p poz. 1R57p z 2006 r. Nr 17p
poz. 128 i Nr 181p poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr R8p poz. 327p Nr 138p
poz. 97R i Nr 173p poz. 1218) art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p
poz. 1592p z 2002 r. Nr 23p poz. 220p Nr 62p poz. 558p Nr 113p poz. 98Rp
Nr 153p poz. 1271p Nr 200p poz. 1688 i Nr 21Rp poz. 1806p z 2003 r.
Nr 162p poz. 1568p z 200R r. Nr 102p poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173p
poz. 1218)p art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97p poz. 67Rp
Nr 170p poz. 1218 i Nr 220p poz. 1600 oraz 2007 r. Nr 17p poz. 95 Nr 80p
poz. 5R2p Nr 102p poz. 689p Nr 158p poz. 1103p Nr 176p poz. 1238p
Nr 191p poz. 1369 i Nr 2R7p poz. 1821) uchwala sięp co następuje:

§ 1

Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez Miasto Legnicę:
1) wysokość dodatku motywacyjnegop funkcyjnego

i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich
przyznawaniap

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstwp

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy z
wyłączeniem świadczeń z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnychp

R) wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego
dla niektórych nauczycieli.

Domatew motiwaeiwni

§ 2

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych
osiągnięć dydaktycznychp wychowawczych i
opiekuńczychp a zwłaszcza:
1) uzyskanie przez uczniówp z uwzględnieniem

ich możliwości i pracy nauczycielap co naj-
mniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocjip efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w olimpia-
dachp konkursachp zawodach itp.p

2) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiąz-
kowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkol-
nychp w tym uwzględniających potrzeby
uczniówp

3) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia
szczególnie uzdolnionego oraz mającego pro-
blemy w naucep

R) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych poprzez kształtowanie
u uczniów postaw odpowiedzialności za wła-
sną edukacjęp planowania własnej przyszło-
ścip pracy nad sobą oraz właściwych postaw
moralnych i społecznychp we współpracy
z rodzicamip

5) skuteczne przeciwdziałanie agresjip patologii
i uzależnieniomp

6) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujących opiekip z uwzględ-
nieniem ich potrzebp w szczególności w stałej
współpracy z rodzicamip właściwymi instytu-
cjami i osobami świadczącymi pomocp

7) zaangażowanie w realizację czynności i zadań
określonych w art. R2 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczycielap a w szczególności:
a) twórczy udział w organizowaniu imprez

i uroczystości szkolnychp środowisko-
wychp

b) aktywny udział w pracach komisji przed-
miotowych i innychp

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkołyp

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych
form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodo-
wego nauczycielip podnoszenie kwalifikacji
i umiejętności zawodowychp

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkołyp
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8) udział w komisjach egzaminacyjnychp o któ-
rych mowa w przepisach w sprawie warun-
ków i sposobu ocenianiap klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznychp

9) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół decydują w szczególności następu-
jące kryteria:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania

środkami finansowymi szkoły:
a) przestrzeganie dyscypliny finansów pu-

blicznych w oparciu o posiadane środki fi-
nansowep

b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnegop

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych
oraz umiejętność ich właściwego wyko-
rzystania na cele szkołyp

d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-wychowaw-
czych;

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracyp podział zadańp termino-

wość realizacji zadań i zarządzeńp
b) podejmowanie działań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowychp

c) jakość prowadzonej polityki kadrowejp
d) organizowanie konferencji szkoleniowychp

samokształceniowychp
e) współpraca z placówkami doskonalenia

nauczycielip
f) podejmowanie innych działań mających na

celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-

chowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowep

sportowep artystyczne w skali miastap re-
gionup województwap krajup

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wpro-
wadzenie programów autorskichp innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznych oraz
innych rozwiązań metodycznychp

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnych pro-
blemów wychowawczychp podejmowanie
efektywnych działań profilaktycznych za-
pobiegających zagrożeniom społecznymp

d) stwarzanie warunków sprzyjających roz-
wojowi samorządności i przedsiębiorczości
uczniówp

e) obecność szkół w środowisku lokalnymp
udział w imprezachp konkursach i przeglą-
dach organizowanych przy współpracy z
instytucjami społeczno-kulturalnymip

f) konstruktywna współpraca z radą rodzi-
ców lub szkoły i samorządem uczniow-
skim.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określonyp nie krótszy niż trzy miesiące i nie
dłuższy niż jeden rok.

R. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala
dyrektor szkoły kwotowo – w wysokości do
30% otrzymywanego przez nauczyciela wyna-
grodzenia zasadniczego.

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół
ustala Prezydent Miasta kwotowo – w wysoko-
ści do 50% otrzymywanego przez dyrektora
wynagrodzenia zasadniczego.

6. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel
nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w
danej szkolep a nauczycielp któremu powierzono
stanowisko kierowniczep z dniem powierzenia
tego stanowiska.

7. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem
szkołyp w której nauczyciel uzupełnia etat.

8. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art.
18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szkołyp do której nauczyciel zo-
stał przeniesiony – po zasięgnięciu opinii dyrek-
tora szkołyp w której nauczyciel był poprzednio
zatrudniony.

Domatew funweiwni

§ 3

1. Ustala się miesięczne stawki dodatków funkcyj-
nych:
1) dyrektorom szkół w wysokości od R0% do

90%p
2) wicedyrektorom i kierownikom przewidzia-

nym w statucie szkoły i uwzględnionym w
zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym
szkoły od 10% do R5%p

3) nauczycielom-wychowawcom klas lub od-
działów i grup przedszkolnych w wysokości
6%p za wyjątkiem nauczycieli – wychowaw-
ców w gimnazjachp którym ustala się 7%p

R) nauczycielom-opiekunom stażu w wysokości
R%p

5) nauczycielom-doradcom metodycznym w
wysokości od 10% do 30%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
2. Wysokość dodatków funkcyjnych określonych w

ust. 1 ustala kwotowo – dla dyrektorów Prezy-
dent Miastap a dla pozostałych nauczycieli dy-
rektor szkołyp uwzględniając odpowiednio m.in.
wielkość szkołyp jej warunki organizacyjnep zło-
żoność zadań wynikających z funkcji.

3. Dodatek dla nauczyciela opiekuna stażu przysłu-
guje za każdą osobę odbywającą stażp a dla wy-
chowawcy za każdą klasę lub oddział. W przed-
szkolu przysługuje jeden dodatek niezależnie od
liczby grupp w których prowadzi się zajęcia.

§ R

Dodatek funkcyjnyp o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1 i 2p przysługuje wicedyrektorom i nauczycie-
lomp którym powierzono obowiązki kierownicze w
zastępstwie.
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Domatwi za warunwi praei

§ 5

1. Wysokość dodatków za warunki pracy uzależ-
niona jest od:
1) stopnia trudności i uciążliwości realizowa-

nych prac lub zajęćp
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w tych

warunkach.
2. Dodatki za trudne warunki pracy liczone są od

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty i
wynoszą :
1) 5%  dla nauczycieli:

a) praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych
– zajęć praktycznych w terenie z zakresu
produkcji roślinnejp zwierzęcej i mechani-
zacji rolnictwap

b) praktycznej nauki zawodu szkół medycz-
nych – zajęć w pomieszczeniach zakładów
opieki zdrowotnej i jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznejp o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 200R r. o po-
mocy społecznej (Dz. U. Nr 6Rp poz. 593
z późn. zm.) przeznaczonych dla: nowo-
rodkówp dzieci do lat trzechp dzieci niepeł-
nosprawnych ruchowo oraz dla osób
(dzieci i dorosłych) upośledzonych umy-
słowop psychicznie chorychp przewlekle
chorychp z uszkodzeniami centralnego i
obwodowego układu nerwowegop w od-
działach intensywnej opieki medycznej
oraz w żłobkachp

c) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddzia-
łach) przysposabiających do pracyp

d) zajęć grupowych i indywidualnychp wyni-
kających z realizacji zadań diagnostycz-
nychp terapeutycznychp doradczych i pro-
filaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepeł-
nosprawnymip upośledzonymi umysłowo
w stopniu głębokimp z zaburzeniami za-
chowaniap zagrożonymi niedostosowaniem
społecznymp uzależnieniem oraz z ich ro-
dzicami lub opiekunami w poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych oraz w in-
nych poradniach specjalistycznychp

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-1R/293/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2 pkt 1
lit. d).

2) 7% dla wychowawców świetlic profilaktycz-
no-wychowawczych i terapeutycznychp

3) 15% dla nauczycieli szkół i przedszkoli spe-
cjalnychp w tym również organizowanych  w
zakładach opieki zdrowotnejp nauczycieli
praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach
specjalnychp oraz wychowawców świetlic w
szkołach specjalnychp nauczycieli prowadzą-
cych indywidualne nauczanie dziecka zakwa-
lifikowanego do kształcenia specjalnegop

R) 20% dla wychowawców specjalnych ośrod-
ków szkolno-wychowawczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczychp zapewniają-
cych dzieciom i młodzieży całodobową opiekę
w ciągu całego roku kalendarzowegop na-
uczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyj-

no-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upo-
śledzonymi umysłowo w stopniu głębokimp
nauczycieli szkół specjalnych w pogotowiach
opiekuńczychp

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-1R/293/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2 pkt R
we fragmencie „zapewniających dzieciom i mło-
dzieży całodobową opiekę w ciągu całego roku
kalendarzowego”).

5) 30% dla wychowawców pogotowia opie-
kuńczego.

3. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przy-
sługuje odpowiednio dodatek w wysokości
ustalonej w ust. 2 zwiększony o 10% średniego
wynagrodzenia  nauczyciela stażysty.

R. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w cało-
ścip jeżeli nauczyciel realizuje w takich warun-
kach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w
przypadkup gdy nauczycielp któremu powierzono
stanowisko kierowniczep realizuje w tych wa-
runkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek
wypłaca się w odpowiedniej częścip jeżeli na-
uczyciel realizuje w tych warunkach tylko część
obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrud-
niony w niepełnym wymiarze zajęć.

5. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy meto-
dycznegop zatrudnieni w szkołachp w których
przysługuje dodatek za warunki pracyp realizują-
cy obowiązujący ich wymiar godzin w takich
warunkachp otrzymują ten dodatek w takiej czę-
ścip w jakiej realizowany przez nich wymiar go-
dzin zajęć pozostaje do obowiązującego w tej
szkole wymiaru godzin zajęć.

6. Nauczycielce w ciąży przeniesionej do pracy
nieuciążliwej na podstawie orzeczenia lekarskie-
gop stwierdzającegop że ze względu na stan cią-
ży nauczycielka nie powinna wykonywać pracy
dotychczasowejp dodatek za uciążliwe warunki
pracy przysługuje do dnia rozpoczęcia urlopu
macierzyńskiegop w wysokości średniej mie-
sięcznej dodatku z okresu 3 miesięcy przed
przeniesieniem.

7. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne
warunki pracy i za uciążliwe warunki pracyp
przysługuje nauczycielowi prawo do jednego
wyższego dodatku.

8. Wysokości dodatków za warunki pracy ustala
kwotowo – dla dyrektora Prezydent Miastap
a dla pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły.

Winagromzenie za gomzini ponamwimiarowe
i gomzini moraźnieh zastępstw

§ 6

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
sięp dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodat-
kiem za warunki pracyp jeżeli praca w godzinach
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa
odbywa się w warunkach trudnych lub uciążli-
wych) przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru zajęćp ustalone-
go dla rodzaju zajęć dydaktycznychp wycho-
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wawczych lub opiekuńczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźne-
go zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczycielap o któ-
rej mowa w ust. 1p ustala sięp mnożąc tygo-
dniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar
zajęć przez Rp16 – z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposóbp że czas zajęć do 1/2 go-
dziny pomija sięp a co najmniej 1/2 godziny liczy
się za pełną godzinę.

Uagromi ze speewalnego funmuszu nagram

§ 7

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli stanowią 1p1% pla-
nowanego rocznego osobowego funduszu wy-
nagrodzeńp z tym że:
1) 70% środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektorap
2) 30% środków funduszu przeznacza się na

nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają

charakter uznaniowy. Kryteria i tryb ich przy-
znawania określa się w odrębnej uchwale.

Wisowopć  stawew winagromzenia zasamniezego
mla niewtarieh nauezieieli

§ 8

Nauczycielom posiadającym dyplom ukończenia
studium nauczycielskiegop pedagogicznego studium

technicznegop studium wychowania przedszkolne-
gop studium nauczania początkowego oraz nauczy-
cielomp  którzy  do dnia 17 maja 2000 r. otrzymali
zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk prze-
widzianych w programie wyższych studiów magi-
sterskich lub – po dniu 1 stycznia 1990 r. – wyż-
szego seminarium duchownegop podwyższa się
minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego do
stawek przewidzianych dla nauczycieli legitymują-
cych się dyplomem ukończenia kolegium nauczy-
cielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków
obcych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.

§ 10

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

WICmPRZmWODNICZĄCY RRDY

RYSZARD  KĘPA

1884

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUUIUIE
UR XXIX/110/08

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie namania nazw ulie na terenie  miasta Luoina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p poz. 1591p z 2002 r.
Nr 23p poz. 220p Nr 62p poz. 558p Nr 113p poz. 98Rp Nr 153p poz. 1271p
Nr 21Rp poz. 1806p z 2003 r. Nr 80p poz. 717p Nr 162p poz. 1568p z 200R r.
Nr 102p poz. 1055p Nr 116p poz. 1203p z 2005 r. Nr 172p poz. 1RR1p
Nr 175p poz. 1R57p z 2006 r. Nr 17p poz. 128 i Nr 181p poz. 1337p z 2007 r.
Nr R8p poz. 327p Nr 138p poz. 97Rp Nr 173p poz. 1218)p uchwala sięp co
następuje:
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§ 1

1. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 9 mia-
sta Lubinap oznaczonej numerami geodezyjnymi
136/1Rp 136/16p 136/17p 136/19p 136/20p
136/22p 136/28p 136/33p 136/R5 (część dział-
ki)p 1RR/3p 1RR/Rp 1R6/R85 i 1R6/R91p nadaje
się nazwę ulicy Granitowew.

2. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 9 mia-
sta Lubinap oznaczonej numerami geodezyjnymi
1R6/R65p 1R6/R81p 1030/3 i 1030/1Rp nadaje
się nazwę ulicy Kaleitowew.

3. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 9 mia-
sta Lubinap oznaczonej numerami geodezyjnymi
136/38 (część działki)p 1R6/R67p 1030/2p
1030/7 i 1030/16p nadaje się nazwę ulicy Mala-
ehitowew.

R. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 9 mia-
sta Lubinap oznaczonej numerami geodezyjnymi
136/51p 1030/9 i 1030/11p nadaje się nazwę
ulicy Uefritowew.

5. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 9 mia-
sta Lubinap oznaczonej numerami geodezyjnymi
136/37p 136/38 (część działki)p 1R6/R73p
1R6/R82 i 1R6/5R3p nadaje się nazwę ulicy Uie-
mronwowew.

6. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 9 mia-
sta Lubinap oznaczonej numerami geodezyjnymi
136/29 (część działki)p 136/35p 1R6/R69
i 1R6/R7Rp nadaje się nazwę ulicy Oniwsowew.

§ 2

Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik
graficzny określający przebieg ulic opisanych w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Lubina.

§ R

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubinie
nr XXIV/86/08 z dnia 22 stycznia 2008r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZmWODNICZĄCY
RRDY MImJSKImJ

MAREK BUBNOWSKI
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 ałiezniw mo uehwałi Rami Miewswiew
w Luoinie nr XXIX/110/08 z mnia 15 mawa
2008 r. (poz. 1884)
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1885

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UOWOGRODŹCU
UR XXVIII/191/08

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie uehwalenia regulaminu owreplawieego wisowopć stawew i szeze-
gałowe warunwi prziznawania momatwaw mo winagramzania zasamniezego,
szezegałowe warunwi ooliezania i wipłaeania winagromzenia za gomzini
ponamwimiarowe i gomzini moraźnieh zastępstw oraz wisowopei i warunwi
wipłaeania nagram i innieh pwiamezeń winiwawieieh ze stosunwu praei na-
uezieieli wszistwieh stopni awansu zawomowego zatrumnionieh w szwołaeh
i plaeawwaeh opwiatowieh, mla wtarieh organem prowamzieim west Gmina
                                           Uowogromziee

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 30 ust. 6p 6ap art. 3R ust. 1p art. R9 ust. 1 pkt 1 i art. 5R
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97p poz. 67R ze zm.) uchwala sięp co następuje:

R o z d z i a ł   I

POSTAUOWIEUIA OGÓLUE

§ 1

Ustala się Regulamin określający wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagradzania zasadniczegop szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i in-
nych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświato-
wych dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na Nowogrodziec.

§ 2

Regulamin określa wysokość stawekp szczegółowe
warunki przyznawaniap obliczania i wypłacania:
1) dodatku za wysługę lat;
2) dodatku motywacyjnego;
3) dodatku funkcyjnego;
R) dodatku za warunki pracy;
5) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe;
6) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraźnych zastępstw;
7) dodatku mieszkaniowego;
8) nagród ze specjalnego funduszu nagród;
9) innych świadczeń wynikających ze stosunku

pracy.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliż-
szego określenia o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć regula-

minp o którym mowa w § 1p
2) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97p poz. 67R ze
zm.);

3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra mdukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycielip ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22p poz. 181 ze
zm.);

R) organie prowadzącym szkołęp placówkę oświa-
tową – należy przez to rozumieć Gminę Nowo-
grodziec;

5) szkole – należy przez to rozumieć szkołęp przed-
szkole lub inną placówkę oświatowąp dla której
organem prowadzącym jest Gmina Nowogro-
dziec;

6) dyrektorze lub zastępcy dyrektora – należy przez
to rozumieć dyrektora lub zastępcę dyrektora
jednostkip o której mowa w pkt R;

7) klasie – należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę.

R o z d z i a ł   II

DODATEK  A WYSŁUGW LAT

§ R

1. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat
stosuje się zasady i normy określone w art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela oraz w § 7 rozporzą-
dzenia.

2. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze godzin przysługuje dodatek za wysługę
lat proporcjonalnie do wymiaru wynagrodzenia.

3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie
wypłaty wynagrodzenia i nie łączy się z zasiłka-
mi z ubezpieczenia społecznego.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
1R/109/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § R ust. 3)
R. Dodatki za wysługę lat przyznaje dla nauczycieli

dyrektor szkołyp a dla dyrektora Burmistrz No-
wogrodźca.
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R o z d z i a ł   III

DODATEK MOTYWACYJUY

§ 5

1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na-
uczycielom za osiągnięcia dydaktycznep wycho-
wawczep opiekuńcze i organizacyjnep wdrażanie
innowacyjnych metod w pracy pedagogicznejp
zaangażowanie w realizację czynności i zajęć
określonych w art. R2 ust. 2 pkt 2 Karty Na-
uczycielap szczególnie efektywną realizację za-
dań związanych z powierzonym stanowiskiem
oraz za efektywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.

2. Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku
motywacyjnego jest spełnianie wymogów okre-
ślonych w § 6 rozporządzenia oraz kryteriów w
zakresie:
1) osiągnięć dydaktycznychp wychowawczych i

opiekuńczych takich jak:
a) uzyskiwanie przez uczniówp z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczycielap dobrych osiągnięć dydaktycz-
no-wychowawczych potwierdzonych wyni-
kami klasyfikacji lub promocjip efektami eg-
zaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadachp konkursachp zawodach itp.p

b) wprowadzanie innowacji i różnorodności
metodycznych w odniesieniu do zajęć dy-
daktycznych i wychowawczych we
współpracy z doradcami metodycznymip

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z
rodzicamip opiekunami prawnymip jak rów-
nież pedagogiem szkolnym i poradnią psy-
chologiczno-pedagogicznąp

d) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniówp aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki;

2) jakości świadczonej pracyp w tym związanej
z realizacją dodatkowego zadaniap a w szcze-
gólności:
a) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy

lub pozytywnej oceny dorobku zawodo-
wegop

b) systematyczne i efektywne przygotowy-
wanie się i wypełnianie przydzielonych
obowiązkówp

c) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowychp

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracyp
e) dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-

ność powierzonych pomocy dydaktycz-
nych oraz innych urządzeń szkolnychp

f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnejp w tym pedagogicznejp

g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowychp

h) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowania w realizację czynności i zadań

określonych w art. R2 ust. 2 pkt 2 Karty Na-
uczycielap a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnychp

b) udział w pracach komisji przedmiotowych
i innychp

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkołyp

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych
form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodo-
wego nauczycielip

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły.

2. Dla dyrektora i wicedyrektora szkoły ustala sięp
poza kryteriami wymienionymi w ust. 2 pkt 1–
3p dodatkowe warunki przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego obejmujące:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania

środkami finansowymi szkołyp a w szczegól-
ności :
a) przestrzeganie dyscypliny finansów pu-

blicznych w oparciu o posiadane środki fi-
nansowep

b) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-wychowaw-
czychp w tym dbałość o stan techniczny
i estetykę obiektów szkolnychp

c) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnegop

d) pozyskiwanie środków pozabudżetowychp
w tym środków z programów i projektów
finansowanych lub współfinansowanych
przez Unię muropejskąp oraz umiejętność
ich właściwego wykorzystania na cele
szkoły;

2) sprawność organizacyjną w realizacji zadań
szkołyp w tym:
a) współdziałanie z organem prowadzącym w

zakresie realizacji zadań edukacyjnych i
wychowawczych oraz realizacja zarzą-
dzeńp wniosków i zleceń organu prowa-
dzącegop

b) przestrzeganie dyscypliny pracyp termino-
wość realizacji zarządzeń i zadań zleco-
nych przez Zakład Obsługi Szkół w Nowo-
grodźcup

c) właściwe i racjonalne organizowanie dzia-
łalności administracyjno-gospodarczej
orazp zgodne z potrzebami szkoły i założe-
niami organu prowadzącegop prowadzenie
polityki kadrowejp w tym doskonalenia
zawodowego nauczycielip

d) efektywna współpraca ze środowiskiem
lokalnym i organizacjami pozarządowymi
oraz właściwa współpraca z organami
szkoły i związkami zawodowymip

e) dbałość o właściwą atmosferę pracy i
kształtowanie odpowiednich relacji mię-
dzyludzkich w stosunku do uczniówp ro-
dziców uczniów oraz współpracowników;

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej szkołyp w tym:
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a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowep
sportowep artystyczne w skali regionup
województwap krajup

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wpro-
wadzenie programów autorskichp innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznych oraz
innych rozwiązań metodycznychp

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnych pro-
blemów wychowawczychp podejmowanie
efektywnych działań profilaktycznych za-
pobiegających zagrożeniom społecznymp

d) stwarzanie warunków sprzyjających roz-
wojowi samorządności i przedsiębiorczości
uczniówp

e) konstruktywna współpraca z Radą Peda-
gogicznąp Radą Rodziców i Samorządem
Uczniowskim.

§ 6

1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli lub dyrek-
torówp w zależności od osiąganych wyników
pracyp ustala się w wysokości do 30% wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje
się na czas określonyp nie krótszy niż 6 miesięcy
i nie dłuższy niż 1 rok.

3. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel
nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w
danej szkole.

R. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczy-
cielowi przebywającemu na urlopie dla porato-
wania zdrowia. Prawo do dodatku motywacyj-
nego wygasa w momencie przejścia nauczyciela
na urlop. Ponowne przyznanie dodatku może na-
stąpić po upływie 6 miesięcy od powrotu na-
uczyciela z urlopu.

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas
trwania urlopu macierzyńskiego i wycho-

wawczego oraz w okresie przebywania w stanie
nieczynnym.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
1R/109/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § 6 ust. R i 5)
6. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje

dyrektor szkoły w ramach przyznanego szkole
planu wydatków budżetowych na wynagrodze-
niap a dla dyrektora szkoły – Burmistrz Nowo-
grodźca.

§ 7

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem
szkołyp w której nauczyciel uzupełnia etat.

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art.
18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szkołyp do której nauczyciel zo-
stał przeniesionyp po zasięgnięciu opinii dyrekto-
ra szkoły poprzedniej.

§ 8

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góryp w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-1R/109/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § 8)

R o z d z i a ł   IV

DODATEK FUUKCYJUY

§ 9

1. Nauczycielowip któremu powierzono stanowisko
dyrektora szkoły albo inne stanowisko kierowni-
cze ustanowione w statucie szkołyp przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości określonej
w „Tabeli dodatków funkcyjnych”.

2. Tabela dodatków funkcyjnych:

Tabela dodatków funkcyjnych 1)

Wysokość dodatku funkcyjnego
miesięcznie w złLp. Typy szkół (placówek)p stanowiska kierownicze

od do
1. Przedszkola:

a) dyrektor
b) kierownik filii

100
100

600
R00

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły:

– liczącej do 6 oddziałówp
– liczącej od 7 do 1R oddziałówp
– liczącej od 15 do 2R oddziałówp
– liczącej powyżej 2R oddziałówp

b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)p
c) kierownik filiip
d) kierownik świetlicy szkolnej.

300
R00
500
600
200
200
100

700
900
1100
1300
700
700
300
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§ 10

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkołyp w granicach stawek określonych w „Ta-
beli dodatków funkcyjnych”p ustala oraz przy-
znaje Burmistrz Nowogrodźcap uwzględniając
w szczególności:
1) warunki organizacyjnep w tym:

a) wielkość szkoły i jej strukturęp
b) łączną liczbę oddziałówp
c) ogólna liczba uczniów w szkole i średnia

liczba uczniów w oddzialep
d) ilość stanowisk kierowniczych;

2) efektywność funkcjonowania szkołyp w tym:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie

środkami finansowymip
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadro-

wąp
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ra-

mach działalności szkołyp
d) współpracę z organem prowadzącym i in-

nymi jednostkami organizacyjnymi Gminy
Nowogrodziec;

3) wyniki nauczaniap w tym:
a) wyniki klasyfikacji rocznejp
b) wyniki egzaminówp
c) osiągnięcia w olimpiadachp konkursachp

zawodach.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-1R/109/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3).
2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorap osób zaj-

mujących inne stanowiska kierownicze przyznaje
dyrektor szkoły.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielomp którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te
obowiązki w zastępstwie.

R. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego na-
stępującego po trzech miesiącach zastępstwa.

§ 11

Dodatek funkcyjny jest przyznawany na okres nie
krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż rok. Zmiana
wysokości dodatku funkcyjnego nie wymaga sto-
sowania okresu wypowiedzenia dłuższego niż jeden
miesiąc.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-1R/109/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § 11).

§ 12

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu wy-
konywania zadań związanych z:
1) sprawowaniem funkcji opiekuna stażu w wyso-

kości od 25 do 50 zł miesięcznie;
2) sprawowaniem funkcji wychowawcy klasyp od-

działu:
a) w przedszkolach w wysokości 1p50 zł od

dziecka miesięczniep
b) w szkołach podstawowych w wysokości

1p50 zł od ucznia miesięczniep

c) w gimnazjach w wysokości 1p80 zł od ucznia
miesięcznie.

§ 13

1. Nauczycielp któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określonyp traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresup a
w razie wcześniejszego odwołania – z końcem
miesiącap w którym nastąpiło odwołaniep a jeżeli
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –
od tego dnia.

2. W razie zaprzestania wykonywania zajęć wyni-
kających z pełnienia funkcji wychowawcy klasyp
opiekuna stażu w ciągu miesiąca lub ich podję-
cia w takim czasie nauczyciel otrzymuje wyna-
grodzenie z tego tytułu proporcjonalnie do prze-
pracowanego okresu. W takim przypadku wyso-
kość wynagrodzenia ustala sięp dzieląc stawkę
miesięcznego wynagrodzenia przez 30 i mnożąc
przez liczbę dni kalendarzowychp przypadających
w okresie przepracowanym.

3. W razie zbiegu tytułów do dwu lub więcej do-
datkówp o których mowa w § 5 pkt 2 rozporzą-
dzeniap nauczycielowi przysługuje dodatek funk-
cyjny z każdego z tytułów.

R. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie
urlopu dla poratowania zdrowiap w okresach za
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącup w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia z innych powodów obowiązkówp do
których jest przypisany ten dodatekp a jeżeli za-
przestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091R-
-1R/109/08 z dnia R czerwca 2008 r. do WSR we
Wrocławiu na § 13 ust. R).

R o z d z i a ł   V

DODATEK  A WARUUKI PRACY

§ 1R

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych
warunkach określonych w § 8 i 9 rozporządze-
nia.

2. Dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w
trudnych warunkach wynosi:
1) 20% wynagrodzenia zasadniczego za prowa-

dzenie indywidualnego nauczania dziecka za-
kwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

2) 20% wynagrodzenia zasadniczego za prowa-
dzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu
głębokim;

3) 25% stawki godzinowej za każdą przepraco-
waną godzinę zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych w szkołach podstawowych.

3. Dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w
uciążliwych warunkach pracyp o których mowa
w § 9 rozporządzeniap wynosi 20% wynagro-
dzenia zasadniczego.

R. W przypadku gdy zajęcia o których mowa w
ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3 są prowadzone przez
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nauczyciela i „nauczyciela wspomagającego”
dodatek za warunki pracy wynosi:
1) 15% wynagrodzenia zasadniczego dla na-

uczyciela;
2) 5% wynagrodzenia zasadniczego dla „na-

uczyciela wspomagającego”.

§ 15

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracyp z którą jest
związanyp oraz w okresie niewykonywania pra-
cyp za który przysługuje wynagrodzenie liczone
jak za okres urlopu wypoczynkowego.

2. Dodatek za warunki wypłaca się w całościp jeżeli
nauczyciel realizuje w takich warunkach cały
obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypad-
kup gdy nauczycielp któremu powierzono stano-
wisko kierowniczep realizuje w tych warunkach
obowiązujący go wymiar zajęć.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w odpo-
wiedniej części proporcjonalnie do wymiaru za-
trudnienia w tych warunkach.

R. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje
z dniem podjęcia pracy w takich warunkachp
a ustaje z końcem miesiącap w którym nastąpiło
zaprzestanie pracy w tych warunkach.

§ 16

1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne
warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przy-
sługuje nauczycielowi prawo do jednegop wyż-
szego dodatku.

2. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy
dla nauczyciela podejmuje dyrektor szkołyp a dla
dyrektora – Burmistrz Nowogrodźca.

R o z d z i a ł   VI

WYUAGROD EUIE  A GOD IUY
POUADWYMIAROWE I GOD IUY DORAŹUYCH

 ASTWPSTW

§ 17

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiaro-
wą i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza sięp z
zastrzeżeniem ust. 2p dzieląc przyznaną nauczy-
cielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczegop
łącznie z dodatkiem za warunki pracyp jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych
lub uciążliwychp przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. R2
ust. Ra Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza sięp dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego za-
szeregowania wynagrodzenia zasadniczegop
łącznie z dodatkiem za warunki pracyp jeżeli pra-
ca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa
się w warunkach trudnych lub uciążliwychp
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczycielap o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2p ustala sięp mnożąc tygo-

dniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar
zajęć przez Rp16 – z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposóbp że czas zajęć do 1/2 go-
dziny pomija sięp a co najmniej 1/2 godziny liczy
się za pełną godzinę.

§ 18

Nauczycielomp którzy w dniu wolnym od pracy
realizują planowane i odpowiednio udokumentowa-
ne zorganizowane zajęcia dydaktyczno-
wychowawczep a nie otrzymują za ten dzień innego
dnia wolnegop przysługuje odrębne wynagrodzenie
zgodnie z § 10 rozporządzenia.

§ 19

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw wypłaca się zgodnie
z art. 39 ust. 2 Karty Nauczyciela.

R o z d z i a ł   VII

UAGRODY  E SPECJALUEGO FUUDUS U
UAGRÓD

§ 20

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze spe-
cjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawczep zgodnie z art. R9 Karty
Nauczyciela.

2. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz
w wysokości 1% planowanych rocznych wyna-
grodzeń osobowychp z przeznaczeniem na wy-
płaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów
szkołyp z czego:
1) 70% środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektorówp
2) 30% środków funduszu przeznacza się na

nagrody organu prowadzącego.

§ 21

1. Nagrodyp o których mowa w § 23p są przyzna-
wane z okazji zakończenia roku szkolnego lub z
okazji Dnia mdukacji Narodowej oraz w innym
czasie w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach za zgodą organu prowadzącego.

2. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplo-
memp a jego kopię umieszcza się w teczce akt
osobowych.

§ 22

Zasady przyznawania nagród dyrektora szkoły oraz
Burmistrza Nowogrodźca:
1) nagroda może być przyznana dyrektorowi szkoły

lub nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku;

2) podstawą do przyznania nagrody jest złożenie
stosownego wnioskup który stanowi załącznik
do uchwałyp

3) z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza
Nowogrodźca dla nauczycieli mogą wystąpić dy-
rektorzy szkół po zaopiniowaniu wniosku przez
radę pedagogiczną;

R) z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza
Nowogrodźca dla dyrektora szkoły mogą wy-
stąpić:
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a) rada pedagogicznap
b) rada szkoły (rodziców)p
c) Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw

Społecznychp
d) Kierownik Zakładu Obsługi Szkół w Nowo-

grodźcup
e) Zarząd ZNP w Nowogrodźcu;

5) wnioskip o których mowa w pkt R lit. bp powin-
ny być pozytywnie zaopiniowane przez radę pe-
dagogiczną;

6) wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Nowo-
grodźca należy składać:
a) z okazji Dnia mdukacji Narodowej do dnia

20 września danego rokup
b) z okazji zakończenia roku szkolnego do dnia

31 maja danego roku.

§ 23

1. Kierownik Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodź-
cu przedkłada Burmistrzowi Nowogrodźca wnio-
ski osób typowanych do nagród:
a) z okazji Dnia mdukacji Narodowej do dnia 1

października danego rokup
b) z okazji zakończenia roku szkolnego do dnia

10 czerwca danego roku.
2. Wysokość nagród określa Burmistrz Nowo-

grodźca.

§ 2R

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród są przy-
znawane w szczególności za:
1) szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-

-wychowawczejp w tym przede wszystkim za:
a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu po-

twierdzonych w sprawdzianach i egzaminach
uczniówp przeprowadzonych przez okręgowe
komisje egzaminacyjnep

b) osiąganie dobrych wyników w nauczaniup po-
twierdzone zakwalifikowaniem uczniów do
udziału w zawodach II stopnia (okręgowych)
lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowychp zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I–III miejsca w
konkursachp zawodachp przeglądach i festi-
walach wojewódzkich i ogólnopolskichp

c) podejmowanie działalności innowacyjnej w
zakresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowaniap opracowywania au-
torskich programów i publikacjip

d) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w
pracy z uczniami uzdolnionymi i uczestniczą-
cymi w konkursach szkolnychp gminnych i
powiatowychp

e) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w
pracy z uczniami mającymi trudności w naucep

f) przygotowywanie i wzorową organizację uro-
czystości szkolnych lub środowiskowychp

g) prowadzenie znaczącej działalności wycho-
wawczej w klasie lub szkolep w szczególności
przez organizowanie zajęć kulturalnychp
udział uczniów w spektaklach teatralnychp
koncertachp wystawach i spotkaniachp zajęć
sportowych i rekreacyjnychp

h) osiągani dobrych wyników w pracy resocjali-
zacyjnej z uczniami;

2) osiągnięcia w zakresie pracy opiekuńczejp w tym
przede wszystkim za:
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub

wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowejp pochodzącym z ro-
dzin ubogich lub patologicznychp

b) prowadzeni działalność mającej na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród dzieci i młodzieżyp w
szczególności narkomanii i alkoholizmup

c) organizację współpracy szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowiap policjąp organiza-
cjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w
zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowania spo-
łecznego dzieci i młodzieżyp

d) organizację udziału rodziców w życiu szkoły
lub placówkip rozwijanie formy współdziałania
szkoły lub placówki z rodzicami;

3) osiągnięcia w zakresie działalności pozaszkolnejp
polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach dosko-

nalenia zawodowegop
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji za-

wodowej nauczycieli podejmujących pracę w
zawodzie nauczyciela.

R o z d z i a ł   VIII

DODATEK MIES KAUIOWY

§ 25

1. Nauczycielowip o którym mowa w art. 5R ust. 3
Karty Nauczycielap zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż połowa obowiązkowego wymia-
ru godzinp przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.

2. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje
dyrektor szkołyp a dyrektorowi szkoły – Bur-
mistrz Nowogrodźca.

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się w zależności od liczby członków rodziny za-
mieszkałych na stałe we wspólnym lokalu
mieszkalnym.

R. Za członka rodziny uważa się nauczycielap
współmałżonka i dzieci pozostające na ich
utrzymaniu do 18 roku życiap a w przypadku
kontynuowania nauki do 25 lat.

5. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany co mie-
siąc.

6. Wysokość dodatku mieszkaniowego przyznaje
się odpowiednio w wysokości:
1) 50 zł miesięcznie – dla jednego lub dwóch

członków rodzinyp
2) 65 zł miesięcznie – dla trzech członków ro-

dzinyp
3) 80 zł miesięcznie – dla czterech i więcej

członków rodziny.
7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwsze-

go dnia miesiąca następującego po miesiącup w
którym nauczyciel złożył wniosek o jego przy-
znanie.

8. Wysokość dodatku mieszkaniowego zmienia sięp
w przypadku zmiany liczby członków rodziny
określonej w pkt. 3p od pierwszego dnia miesią-
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ca następującego po miesiącup w którym nastą-
piła zmiana liczby członków rodziny.

9. Nauczycielowi i jego współmałżonkowip będą-
cemu także nauczycielemp stale z nim zamiesz-
kującymp przysługuje tylko jeden dodatek w wy-
sokości określonej w ust. 1. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcęp który będzie im
wypłacał dodatek.

R o z d z i a ł   IX

POSTAUOWIEUIA KOŃCOWE

§ 26

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli przyjmuje się w oparciu o aktualne
rozporządzenie ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania w sprawie wynagradzania
nauczycieli.

§ 27

Traci moc uchwała nr VI/33/07 Rady Miejskiej
w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzna-

wania dodatków do wynagradzania zasadniczego
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i wa-
runki wypłacania nagród i innych świadczeń wyni-
kających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnio-
nych w jednostkach organizacyjnych oświaty
w gminie i mieście Nowogrodziec.

§ 28

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowogrodźca.

§ 29

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZmWODNICZĄCY RRDY

WILHELM TOMCZUK
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 ałiezniw mo uehwałi Rami Miewswiew
w Uowogromźeu nr XXVIII/191/08 z mnia
25 wwietnia 2008 rowu (poz. 1885)
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1886

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PR EMKOWIE
UR XVII/120/08

z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie uehwalenia zmiani miewseowego planu zagospomarowania prze-
strzennego terenu położonego mięmzi ul. Głogowswi, timierswiego, linii
                        wolewowi i graniei amministraeiwni miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5p art. R0 ust.1 i art. R1 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13p
poz. 7R z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80p poz. 717 z późn. zmianami)p w związku z uchwałą własną
nr X/67/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego między ul. Głogowskąp Żymierskiegop linią kolejową i granicą
administracyjną miasta Rada Miejska w Przemkowie uchwalap co następuje:

R o z d z i a ł   I

Przepisi ogalne

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego między
ul. Głogowskąp Żymierskiegop linią kolejową i grani-
cą administracyjną miasta uchwalonego przez Radę
Miejską w Przemkowie uchwałą nr XXXIX/276/02
z dnia 12 lipca 2002 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
Nr 188p poz. 2672 z 5 sierpnia 2002 r.).

§ 2

1. Obszar zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmuje działkę
nr 889/1 i część działki nr 891.

2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego jest przeznaczenie
terenów na zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinnąp układ dróg dojazdowych i urządzenia
elektroenergetyki.

3. Teren objęty zmianą planu jest przedstawiony na
rysunku planu w skali 1:1.000p stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

R. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do
uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z
zakresu infrastrukturyp które należą do zadań
własnych gminyp oraz zasadach ich finansowa-
nia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o różnych funkcjachp
b) warunkip zasady i standardy kształtowania

zabudowy oraz zagospodarowania terenup w
tym nieprzekraczalne linie zabudowyp

c) obowiązujące i orientacyjne linie podziałów
wewnętrznych w obrębie terenów o jedno-
rodnych funkcjachp

d) zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacjip

e) tymczasowe sposoby zagospodarowaniap
urządzania oraz użytkowania terenówp

f) skutki prawne uchwalenia planu i zmiany pla-
nu.

2. Na ustaleniap o których mowa w ust. 1.p składają
się:
a) ogólne zasady zagospodarowania terenup za-

warte w Rozdziale IIp
b) szczegółowe zasady zagospodarowania tere-

nów w obrębie linii rozgraniczającychp zawar-
te w Rozdziale III.

c) ustalenia zawarte w rysunku planu dotyczą-
ce;

d) granic terenu objętego opracowaniemp
e) obowiązujących linii rozgraniczających tereny

o różnych sposobach użytkowaniap
f) obowiązujących i orientacyjnych linii rozgra-

niczających tereny o jednakowych sposobach
użytkowaniap

g) sposobów użytkowania terenówp
h) przebiegów sieci i granic stref od uzbrojenia

inżynieryjnego.

§ R

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia wy-

mienione w niniejszej uchwalep
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-

nek na podkładzie mapy zasadniczej w skali
1:1.000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwałyp

3) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć aktualne w trakcie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymip normy branżowe oraz ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnychp

R) terenie – należy przez to rozumieć obszar wydzielo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymip
oznaczony numerem i symbolem funkcji podsta-
wowej lub funkcji alternatywnej i uzupełniającejp
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5) działce budowlanej – należy przez to rozumieć
wydzieloną część terenu przeznaczona pod za-
budowęp

6) funkcji lub sposobie użytkowania – należy przez
to rozumieć dominujące funkcje terenup

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowep które
uzupełniają lub wzbogacają funkcje podstawowep

8) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawi-
skap stany lub działalności stwarzające zagroże-
nia dla ludności i środowiskap a zwłaszcza hałasp
wibracjep zanieczyszczenia powietrzap wód pod-
ziemnych i zanieczyszczenia odpadamip

9) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć
liczbę kondygnacji budynkup z wyjątkiem piwnicp
suteren i poddaszy użytkowych.

R o z d z i a ł   II

Ogalne zasami zagospomarowania terenaw

§ 5

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowaniap pokazane na rysunku planu jako li-
nie ciągle – oznaczają ściśle określonep obowią-
zujące granice terenów.

2. Zmiana położenia orientacyjnej linii rozgraniczenia
dwóch działek budowlanych przy ul. Żymierskie-
go może być dokonywana wyłącznie w trybie
ustalenia decyzji Burmistrza dotyczącej podziału
nieruchomości.

§ 6

Ustalenia dotyczące środowiska kulturowego:
Inwestor powinien zapewnić na czas robót ziem-
nych nadzór archeologicznyp po uprzednim uzyska-
niu zezwolenia organu służby ochrony zabytków.

§ 7

Ustalenia dotyczące środowiska przyrodniczego:
1. Na terenie objętym planem wyklucza się lokali-

zację inwestycji szczególnie szkodliwych dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi albo mo-
gących pogorszyć warunki środowiskap określo-
nych w przepisach szczególnych.

2. Zakazuje się wprowadzania do gruntu jakichkol-
wiek substancji mogących pogorszyć stan czy-
stości wód podziemnych.

3. Ze względu na położenie obszaru objętego pla-
nem w obrębie Przemkowskiego Parku Krajobra-
zowego zabrania się:
a) wysypywaniap zakopywania i wylewania od-

padów lub innych nieczystościp
b) wykonywania prac ziemnych trwale znie-

kształcających rzeźbę terenu lub przyczynia-
jących się do rozwoju erozji eolicznej na ob-
szarach pozbawionych pokrywy roślinnejp

c) prowadzenia prac powodujących negatywne
zmiany stosunków wodnychp likwidowania
drobnych zbiorników wodnych oraz składo-
wania w nich odpadów i zrzutów ścieków.

§ 8

Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej

– oznaczone na rysunku planu symbolem MUp

2) tereny ulic oznaczone symbolami D – ulice do-
jazdowep

3) teren urządzeń elektroenergetyki – oznaczone na
rysunku planu symbolem EE – słupowa stacja
transformatorowa.

§ 9

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia
terenów w infrastrukturę techniczną:
1) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod bu-

dowę lub zagospodarowanie powinno nastę-
pować kompleksowo i wyprzedzać realizacje
zabudowyp

2) sieci istniejącep modernizowane i projektowa-
ne należy prowadzić w granicach ulic. Do-
puszcza się odstępstwo od tej zasady przy
zapewnieniu niezmienionych warunków za-
budowy i zagospodarowania terenówp okre-
ślonych w Rozdziale IIIp

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń
technicznych uzbrojenia inżynieryjnego jako
towarzyszących inwestycjom na własnych
terenach inwestora.

2. Dla niżej podanych rodzajów infrastruktury
ustala się:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: zasilanie

obszaru z istniejących sieci wodociągowychp
2) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitar-

nych poprzez projektowany zbiorczy system
kanalizacjip w okresie przejściowym dopusz-
cza się budowę szczelnych zbiorników na
ścieki na poszczególnych działkachp

3) w zakresie odprowadzenia ścieków deszczo-
wych za pomocą istniejących lub projekto-
wanych kolektorówp przy czym dopuszcza się
stosowanie studni chłonnychp systemów roz-
sączających lub zbiorników szczelnychp

R) w zakresie zaopatrzenia w gaz: projektowaną
rozdzielczą siecią średniego ciśnieniap

5) w zakresie elektroenergetyki: budowa słupo-
wej stacji transformatorowej zasilanej z ist-
niejącej napowietrznej sieci średniego napię-
cia oraz doprowadzenie energii elektrycznej
do poszczególnych działekp liniami kablowy-
mip napowietrznymi lub napowietrzno-
kablowymi na warunkach określonych przez
właściwą terenowo jednostkę administracyj-
ną energetyki. W przypadku zaistnienia kolizji
planowanego zagospodarowania terenu z ist-
niejącymi liniami elektroenergetycznymip
przebudowa tych linii będzie możliwa po uzy-
skaniu z właściwej terenowo jednostki admi-
nistracyjnej elektroenergetyki warunków na
przebudowę linii i zawarcia stosownej umo-
wy lub porozumienia o przebudowę sieci
elektroenergetycznych. Koszt przebudowy
istniejących linii będzie ponosiła gmina lub
właściciel terenup

6) w zakresie telekomunikacji: sieć telekomuni-
kacyjną należy prowadzić jako kanalizację
kablową z przyłączeniem do lokalnej centrali
w Przemkowiep

7) w zakresie gospodarki odpadami: nieczysto-
ści należy składować w szczelnych pojemni-
kach na terenie posesji i następnie w sposób
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zorganizowany wywozić na wysypisko ko-
munalne.

§ 10

1. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu i doj-
ścia z drogi publicznej dla każdej wyodrębnionej
działki budowlanejp odpowiednio do jej przezna-
czenia i sposobu użytkowania oraz wymagań
osób niepełnosprawnych i ochrony przeciwpoża-
rowej.

2. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą
być lokalizowane urządzenia związane z obsługą
komunikacji jak: zatokip parkingip kioskip elemen-
ty małej architektury i reklamyp z zachowaniem
wymagań obowiązujących przepisów szczegól-
nych.

3. Przy modernizacji i budowie nowych ulic postu-
luje się równoległe wprowadzanie nasadzeń
drzew liściastych.

R. Podane w ustaleniach szczegółowych Rozdziału
III odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy
należy mierzyć od krawędzi jezdni.

§ 11

Ustala się następujące ogólne warunkip zasady i
standardy zagospodarowania terenów budowlanych
oraz kształtowania zabudowy:
1. Usytuowanie budynków na działce budowlanej

powinno:
– być dostosowane do ustalonych w planie linii

zabudowyp
– zapewnić wymagane przez przepisy szcze-

gólne odległości budynków od granicp przy
zachowaniu wymagań przepisów sanitarnych
i o ochronie przeciwpożarowej.

2. Wszystkie nowo projektowane oraz nadbudo-
wywanep rozbudowywane i modernizowane bu-
dynki istniejące muszą swoim wyglądem i skalą
nawiązywać do zabudowy istniejącej.

3. Obiekty budowlanep w szczególności budynkip
należy projektować z wykorzystaniem zarówno
technologii tradycyjnychp jak i nowoczesnych
lekkich konstrukcji energooszczędnych.

R. Dla nowo projektowanych oraz przebudowywa-
nych obiektów ustala się nieprzekraczalną wy-
sokość 3 kondygnacji (w tym poddasze użytko-
we) lub 12 mp licząc od poziomu zerowego bu-
dynku do szczytu dachu.

5. Wprowadza się obowiązek stosowania dachów
dwu- i więcej spadowych o nachyleniu dachów
w granicach 25o–R5o.

6. Inwestorzy wszystkich modernizowanychp roz-
budowywanych i remontowanych budynków
muszą uwzględniać konieczność podniesienia ich
estetyki.

7. Przy zagospodarowywaniu terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę szczególną uwagę należy
zwrócić na kompozycję zielenip w tym sadzenia
żywopłotówp szpalerów drzew i krzewówp oraz
skupisk drzew ozdobnych.

8. Wyklucza się stosowanie zewnętrznych elemen-
tów zagospodarowania jak ogrodzeniap kratyp
bramy itp. wykonanych z materiałów odpado-
wychp wpływających negatywnie na estetykę
obiektów.

R o z d z i a ł   III

Szezegałowe zasami zagospomarowania terenaw
w ooręoie linii rozgraniezawieieh

§ 12

Dla terenów MU ustala się:
a) Tereny jednorodzinnej wolno stojącej zabudowy

mieszkaniowej.
1. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania

terenów według przepisów § 10.
2. Odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy

od granicy terenów kolejowych – 10 m i od
granic ul. Żymierskiego i ulicy dojazdowej D
1/2 – 5 m.

§ 13

Dla terenów D 1/2 ustala się:
droga dojazdowa jednojezdniowa o dwóch pasach
ruchup szerokość jezdni 6p0 mp szerokość pasa dro-
gowego 12p0 mp obustronne chodnikip zaleca się
obsadzenie obustronne ulicy drzewamip dopuszcza
się lokalizacje zatok postojowychp wymagane
oświetlenie.

§ 1R

Dla terenu EE ustala się:
Słupowa stacja transformatorowa na wydzielonej
działce. Minimalna odległość stacji transformatoro-
wej od granicy działki wynosi 1p5 m. Obowiązują
ustalenia § 9 ust. 2 pkt. 5).

R o z d z i a ł   IV

Przepisi wońeowe

§ 15

Ustala się dla terenu objętego planem stawkę pro-
centowąp o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12
i art. 36 ust. R ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennymp w wysokości 10%.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Przemkowa.

§ 17

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

PRZmWODNICZĄCY
RRDY MImJSKImJ

JACEK JANIKOWSKI
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 ałiezniw nr 2 mo uehwałi Rami Miewswiew
w Przemwowie nr XVII/120/08 z mnia 26 lutego
2008 r. (poz. 1886)

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Przemkowie między ul. Gło-
gowskąp Żymierskiegop linią kolejową i granicą administracyjną miasta (dla fragmentup
oznaczonego symbolem 7.U.).

Rada Miejska została poinformowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Przemkówp że nie
było uwag wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniup zagospodaro-
waniu przestrzennym do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu jw. w Przemkowie. W związku z powyższym nie było potrzeby wpro-
wadzania zmian do projektu planu.
W związku z brakiem uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Rama Miewswa nie mowonuwe
stosownego rozstrzignięeia, o wtarim mowa w art. 20 ust.1 ww. ustawi.

 ałiezniw nr 3 mo uehwałi Rami Miewswiew
w Przemwowie nr XVII/120/08 z mnia 26 lutego
2008 r. (poz. 1886)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacjip zapisanych w planiep inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznejp które należą do zadań własnych gminyp oraz zasadach ich finansowania.

Wynikające ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Przemkowie między ul. Głogowskąp Żymierskiegop linią kolejową i granicą
administracyjną miasta (dla fragmentup oznaczonego symbolem 7.U.):

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznejp należące do zadań własnych Gminy
i Miasta Przemkówp polegać będą na budowie chodników i jezdni w obszarze objętym pla-
nem oraz poprowadzeniu wody i energii elektrycznej wzdłuż odcinka ulicy D 1/2p wydzielo-
nego z działki nr 889/1.

2. Na podstawie art.110 ustawy o finansach publicznychp budowap o której mowa w pkt. 1p
będzie ujęta w wieloletnim programie inwestycyjnym.

3. W uchwale budżetowej określone zostaną limity wydatków na programp o którym mowa
w pkt. 2.

R. W kolejnych uchwałach budżetowych określone zostaną nakłady na uruchomiony program
w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie.

5. Wydatki ponoszone przez Gminę na realizację programu inwestycyjnego pokrywane będą
z dochodów własnych gminyp a w szczególności z:
– opłat uiszczanych na podstawie art. R ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnegop w tym z:
– jednorazowych opłat pobieranych od zbywających nieruchomościp których wartość

wzrosła w związku z uchwaleniem planu (art. 36 ust. R ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym)p

– opłat adiacenckich (art. 1RR ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)p
– zapisów i darowizn na rzecz gminy (art. R ust.1 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego)p dokonywanych przez osoby fizyczne zainteresowane inwe-
stowaniem na obszarze planu.

Na podstawie „Prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Przemkowie między ul. Głogowskąp
Żymierskiegop linią kolejową i granicą administracyjną miasta (dla fragmentup oznaczonego
symbolem 7.U.)” wynikap że dochody związane z uchwaleniem tego planu nie pokryją wy-
datków gminyp o których mowa wyżej.
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1887

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  IWUICACH
UR XX/114/08

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie zasam wimzierżawiania, nawmu i użiezania nieruehomopei
wehomzieieh w swłam Mienia  Komunalnego Gmini  ięoiee

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ap art. R0 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 1R2p poz. 1591 z późn. zm.)p art. 13 ust. 1p art. 23 ust. 1
pkt 7ap oraz art. 25 ust. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 200R roku Nr 261p poz. 2603 z póź. zm.)
Rada Miejska w Ziębicach uchwalap co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXI/161/0R  Rady Miejskiej w Ziębi-
cach z dnia 2R września 200R roku w sprawie za-
sad wydzierżawiania i najmu nieruchomości wcho-
dzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Ziębi-
ce wprowadza się następujące zmiany:
– w § 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie „wy-

dzierżawianiep najem lub użyczenie nieruchomo-
ści wchodzących w skład Mienia Komunalnego
Gminy Ziębice odbywa się na pisemny wniosek
zainteresowanego”

– wykreśla się punkty 2 i 3p a dotychczasowe
punkty numer: Rp 5p 6p 7p 8p 9 otrzymują nume-
ry: 2p 3p Rp 5p 6p 7.

– w § 1 pkt. 6  otrzymuje nowe brzmienie „czaso-
kres zawierania umów dzierżawyp najmup uży-
czenia  obejmujący składniki Mienia Komunalne-
go Gminy Ziębice określone w § 2 pkt 1p 2p 3p
Rp 5p 6p 7p 8 wynosi do 3 lat.”

– w § 1 pkt. 7 wyrazy „na 10 lat” zastępuje się
wyrazami „do 10 lat”

– w § 1 po pkt. 7 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:
– „wyraża  się zgodę na zawarcie kolejnych umów

z dotychczasowym dzierżawcą p najemcąp oraz
biorącym w użyczenie w przypadku gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
strony zawierają kolejne umowyp których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość”

§ 2

Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały stosuje się przepisy niniejszej
uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ R

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miejskim w Ziębicachp opublikowanie w Infor-
matorze Samorządowym oraz na stronie interneto-
wej: www. ziebice. pl
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZmWODNICZĄCR
RRDY MImJSKImJ

AGATA SOBKÓW
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UCHWAŁA RADY GMIUY KOSTOMŁOTY
UR XXI/96/08

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie zasam naoiwania, zoiwania, ooeiiżania i zamiani nieruehomopei
oraz ieh wimzierżawiania, nawmu luo użiezenia na owres młuższi niż trzi lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1R2p poz.1591 z późn. zm.) oraz
art. 11p art. 13 ust. 1p art. 25p art. 37 ust. 3p art. 68 ust. 1p art. 70 ust. Rp
art. 73 ust. 3 i R oraz art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 200R r. Nr 261p
poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Kostomłoty uchwalap co następuje:

R O Z D Z I R Z   I

 ASADY OGÓLUE

§ 1

1. Uchwała określa zasady nabywaniap zbywaniap
obciążania i zamianyp a także zasady wydzier-
żawiania i najmu nieruchomości na okres dłuższy
niż trzy lata.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Ko-

stomłoty;
2) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy

Kostomłoty;
3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 200R r. Nr 261p
poz. 2603 z późn. zm.);

R) nieruchomości – należy przez to rozumieć
nieruchomość w rozumieniu Kodeksu Cywil-
nego lub część takiej nieruchomości albo
udział w prawie własności lub prawie użyt-
kowania wieczystego takiej nieruchomości
z zastrzeżeniem regulacji przewidzianej
ustawą;

5) zbywaniu – rozumie się przez to sprzedaż lub
oddanie w użytkowanie wieczyste.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-12/295/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 2 pkt 5)
3. Wójt dokonuje wyboru formy prawnej oraz

ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej obro-
tu nieruchomościami i w tym zakresie może:
1) przenosić własność nieruchomości w drodze

sprzedaży;
2) oddawać nieruchomości gruntowe w użyt-

kowanie wieczyste;
3) dokonywać zamiany nieruchomości lub za-

miany prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości gruntowych;

R) oddawać nieruchomości lub ich części w
dzierżawęp najem i użyczenie;

5) wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowa-
nia wieczystego nieruchomości gruntowej ja-
ko wkłady niepieniężne (aporty) do spółek
prawa handlowegop utworzonych przez gmi-
nę lub do których gmina przystąpiła;

6) obciążać nieruchomości ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi na rzecz osób trzecich;

7) przekazywać nieruchomości lub prawo użyt-
kowania wieczystego nieruchomości grunto-
wych jako majątek tworzonych przez gminę
lub z jej udziałem związków gmin lub funda-
cji;

8) użyczać nieruchomości jednostkom organiza-
cyjnym gminyp Skarbowi Państwa i jednost-
kom samorządu terytorialnego;

9) oddawać nieruchomości w trwały zarząd jed-
nostkom organizacyjnym gminy.

R. Zgody Rady Gminy wyrażonej odrębną uchwałąp
wymaga:
1) przekazanie nieruchomości w drodze darowi-

zny na cele publiczne;
2) przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa

oraz jednostkom samorządu terytorialnego w
drodze darowizny;

3) sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa
oraz jednostkom samorządu terytorialnego za
cenę obniżoną oraz oddanie nieruchomości
gruntowej Skarbowi Państwa oraz jednost-
kom samorządu terytorialnego w użytkowanie
wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty;

R) nieodpłatne obciążenie nieruchomości na
rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego ograniczonymi prawami
rzeczowymi;

5) zamiana nieruchomościp zamiana prawa użyt-
kowania wieczystegop o ile dokonywana jest
między gminą a Skarbem Państwa oraz mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego
bez obowiązku dokonywania dopłat w przy-
padku różnej wartości zamienianych nieru-
chomości lub praw.

R O Z D Z I R Z   II

UAUYWAUIE UIERUCHOMOŚCI

§ 2

1. Wójt możep z zastrzeżeniem ust. 2p nabywać
nieruchomości na rzecz Gminy w formach prze-
widzianych prawemp w wypadkach uzasadnio-
nych interesami gminyp a w szczególności w
związku z:
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1) zamierzeniami i potrzebami inwestycyjnymi
gminy;

2) realizacją zadań własnych i zleconych;
3) realizacją obowiązków gminy wynikających

z przepisów szczególnych;
R) scalaniem nieruchomości i ich ponownym

podziałem;
5) tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości

na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej
działalności inwestycyjnejp na realizację bu-
downictwa mieszkaniowego oraz związanych
z tym budownictwem urządzeń infrastruktury
technicznej;

6) realizacją innych celów publicznych.
2. Nabycie nieruchomości za cenę wyższą niż

100 tys. złotychp jak również nieruchomości ob-
ciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi
wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Rady
Gminy Kostomłoty.

3. Podstawą nabycia nieruchomości jest protokół
uzgodnieńp zawierający istotne postanowienia
przyszłej umowyp w szczególności: opis nieru-
chomości z uwzględnieniem stanu prawnegop
dane dotyczące właścicielap informacje o prze-
znaczeniu nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennegop a w przy-
padku braku planup sposób korzystania z nieru-
chomościp proponowaną cenę oraz warunki jej
zapłaty.

R O Z D Z I R Z   III

 UYWAUIE UIERUCHOMOŚCI

§ 3

1. Wójt przeznacza nieruchomości do zbycia
w drodze zarządzeniap stosując tryb przetargo-
wyp z zastrzeżeniem pierwszeństwa przysługują-
cego z mocy ustawy oraz z zastrzeżeniem
ust. 2.

2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali
użytkowych najemcom lub dzierżawcom tych
lokalip pod warunkiem iż najem lub dzierżawa
został nawiązany na podstawie umowy zawartej
na okres co najmniej 3 lat lub na czas nieokre-
ślony oraz że trwa on nieprzerwanie przez okres
3 lat.

§ R

1. W trybie bezprzetargowym mogą być zbywane
nieruchomości w wypadkach określonych w
ustawie i przepisach szczególnych.

2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze prze-
targu nieruchomości:
1) przeznaczone pod budownictwo mieszkanio-

wep na realizację urządzeń infrastruktury
technicznej lub innych celów publicznychp je-
żeli cele te będą realizowane przez podmiotyp
dla których są celami statutowymi i których
dochody przeznacza się w całości na działal-
ność statutową;

2) zbywanej na rzecz osobyp która dzierżawi
nieruchomość na podstawie umowy zawartej
co najmniej na 10 latp jeżeli nieruchomość ta
została zabudowana na podstawie pozwole-
nia na budowęp

3) zbywanej na rzecz najemcy lub dzierżawcyp
o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. Przepisu ust.2 nie stosuje sięp w przypadku gdy
o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż
jeden podmiot spełniający określone w nim wa-
runki.

§ 5

Przy zbywaniu nieruchomości w drodze przetargu
ustala sięp że przedmiotem przetargu jest cena na-
bycia lub wysokość pierwszej opłaty użytkowania
wieczystego lub spełnienie innych wymogów okre-
ślonych przez Wójta w warunkach przetargu.

§ 6

W trybie bezprzetargowym nieruchomości zbywa
się za cenę nie niższą od ich wartości ustalonej
przez rzeczoznawcę majątkowegop chyba że zasto-
sowano przewidziane ustawą i niniejszą uchwałą
bonifikaty.

§ 7

1. Wójt może udzielić bonifikaty od cenyp za zgodą
Rady Gminy każdorazowo wyrażoną w formie
uchwałyp w wypadku przeznaczenia do zbycia w
trybie bezprzetargowym nieruchomości:
1) przeznaczonych na cele mieszkaniowep na re-

alizację urządzeń infrastruktury technicznej
oraz innych celów publicznych – w wysoko-
ści do 10%;

2) zbywanych na rzecz osób fizycznych i praw-
nychp które prowadzą działalność charyta-
tywnąp opiekuńcząp kulturalnąp lecznicząp
oświatowąp naukowąp badawczo-rozwojowąp
wychowawcząp sportową lub turystycznąp na
cele niezwiązane z działalnością zarobkowąp
a także organizacjom pożytku publicznego na
cel prowadzonej działalności pożytku publicz-
nego – w wysokości do 90%;

3) kościołom i związkom wyznaniowym mają-
cym uregulowane stosunki z państwem na
cele działalności sakralnej – w wysokości do
99p9%;

R) na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego – w wysokości do 50%;

5) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadko-
biercyp jeżeli nieruchomość została od niego
przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r. – w
wysokości do 50%;

6) w wyniku uwzględnienia roszczeńp o których
mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy –
w wysokości do 50%;

7) w przypadku sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej lokali mieszkalnych – w wysokości do
70% ceny lokalup ustalonej zgodnie z usta-
wą.

2. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów wy-
mienionych w ust.1 stosuje się jedną bonifikatę
korzystniejszą dla nabywcy.

§ 8

W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bez-
przetargowym bądź w drodze rokowań zapłata
należności może być na wniosek nabywcy rozłożo-
na na raty roczne na czas nie dłuższy niż 10 lat.
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Wysokość pierwszej raty nie może być niższa niż
20% ustalonej ceny.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-12/295/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 8)

§ 9

1. Wysokość pierwszej opłaty za grunt oddawany
w użytkowanie wieczyste wynosi 25% ceny
gruntup z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości grun-
towej w użytkowanie wieczyste w wysokości
15% ustala się dla nieruchomości:
1) przeznaczonych pod budowę obiektów sa-

kralnych wraz z budynkami towarzyszącymip
plebani w parafiach diecezjalnych i zakon-
nychp archiwów i muzeów diecezjalnychp se-
minariów duchownychp domów zakonnych
oraz siedzib naczelnych władz kościelnych i
związków wyznaniowych;

2) przeznaczonych na działalność charytatywną
oraz niezarobkową działalność opiekuńcząp
kulturalnąp lecznicząp oświatowąp wycho-
wawcząp naukową lub badawczo-rozwojową;

3) przeznaczonych pod budownictwo mieszka-
niowep na realizację urządzeń infrastruktury
technicznej i innych celów publicznych.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-12/295/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 1 i 2)
3. Ustalone zgodnie z § 9 pierwsze opłaty z tytułu

użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty
roczne obniża się o 10%p jeżeli nieruchomość
gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.

R. Nabywca ponosi koszty przygotowania doku-
mentacji.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-12/295/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. R)

§ 10

1. Nabywca ponosi koszty przygotowania doku-
mentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości
lub oddania nieruchomości w użytkowanie wie-
czystep w tym w szczególności: koszty sporzą-
dzenia wyceny.

2. Nabywca pokrywa koszty notarialne związane z
umową sprzedaży nieruchomości lub oddaniem
nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-12/295/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 10)

R O Z D Z I R Z   IV

 AMIAUA UIERUCHOMOŚCI

§ 11

1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypad-
kach uzasadnionych interesami gminyp a w
szczególności ze względu na:
1) zamierzenia inwestycyjne;
2) konieczność realizacji zadań własnych i zle-

conych;
3) obowiązki gminy wynikające z przepisów

szczególnych;

R) scalanie nieruchomości i ich ponowny podział
na działki gruntu;

5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości
na cele rozwojowe gminy i zorganizowanie
działalności inwestycyjnej;

6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości
na realizację budownictwa mieszkaniowego
oraz związanych z tym budownictwem urzą-
dzeń infrastruktury technicznej;

7) realizację innych celów publicznych.
2. Zamiany nieruchomości dokonuje się po prze-

prowadzeniu rokowań i sporządzeniu protokółu
rokowańp w którym uzgadnia się istotne posta-
nowienia przyszłej umowy.

3. Dokonując zamianyp bierze się pod uwagę war-
tość zamienianych nieruchomości według wyce-
ny rzeczoznawcy majątkowego.

R. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany
nieruchomości obejmować może oprócz warto-
ści nieruchomości również odszkodowania i inne
wzajemne zobowiązania stron.

R O Z D Z I R Z   V

OUCIRtAUIE UIERUCHOMOŚCI OGRAUIC OUYMI
PRAWAMI R EC OWYMI

§ 12

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami
rzeczowymi następować będzie według zasad
określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(Dz. U. z 2001 r. Nr 12Rp poz. 1361 z późn. zm.).

R O Z D Z I R Z   VI

D IERtAWA, UAJEM i UtYC EUIE
UIERUCHOMOŚCI UA C AS DŁUtS Y UIt TR Y

LATA

§ 13

1. Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy lub
najmu na czas dłuższy niż trzy lata następuje w
drodze zarządzenia Wójta.

2. Oddanie nieruchomości do dzierżawy lub najmu
następuje po przeprowadzeniu przetargup z za-
strzeżeniem ust. 3.

3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do
nieruchomości:
1) przeznaczonych na potrzeby administracji

samorządowej i publicznej;
2) przeznaczonych na potrzeby gminnych jedno-

stek budżetowych;
3) na które nie wyłoniono strony umowy w ko-

lejnych dwóch przetargach ogłoszonych w
trybie § 15 uchwały;

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-12/295/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 3
pkt 3).

R) przeznaczonych na potrzeby działalności cha-
rytatywnejp opiekuńczejp kulturalnejp leczni-
czejp oświatowejp wychowawczejp naukowej
lub badawczo-rozwojowej niezwiązane z
działalnością zarobkową i inne cele publiczne;

5) w szczególnych przypadkach uzasadnionych
interesami gminy.
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(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-12/295/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 3 pkt 5)
3. Zasady zawierania umów najmu lokali mieszkal-

nych określa odrębna uchwała Rady Gminy Ko-
stomłoty.

§ 1R

1. Przedmiotem przetargu na najem lub dzierżawę
nieruchomości jest odpowiednio miesięczna lub
roczna stawka czynszu za 1 m² nieruchomości
oddawanej w najem lub dzierżawę orazp w razie
potrzebyp spełnienie dodatkowych wymogów
określonych w warunkach przetargu.

2. Przedmiotem przetargu na dzierżawę nierucho-
mości przeznaczonej pod działalność rolniczą
jest stawka rocznego czynszu za dzierżawę całej
nieruchomości.

§ 15

Do przeprowadzenia przetargu na najem lub dzier-
żawę nieruchomości stosuje się odpowiednio zasa-
dy i procedury wynikające z obowiązujących prze-
pisów prawa dotyczących przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność gminy.

§ 16

1. Dotychczasowemu dzierżawcy lub najemcy
przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na
dalszy okresp jeżeli na jeden miesiąc przed jej
wygaśnięciem złoży pisemną ofertę dzierżawy
bądź najmup jednakże pod warunkiemp że wy-
wiązywał się z postanowień umowy.

2. Pierwszeństwop o którym mowa w ust. 1p prze-
staje obowiązywać w wypadku przeznaczenia
nieruchomości do zbycia lub na cele publiczne.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-12/295/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 16)

§ 17

1. Przetarg na zbyciep dzierżawę i najem nierucho-
mości przeprowadza Komisja w składzie co naj-
mniej 3 osóbp którą powołuje Wójt w drodze za-
rządzenia.

2. Komisja przetargowa działa w oparciu o proce-
dury obowiązujące w Rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 1R września 200R r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
Nr 207p poz. 2108).

§ 18

W uzasadnionych przypadkachp z ważnych przy-
czynp Wójt może zawierać umowy użyczenia nieru-
chomości – wyłącznie w przypadku ich udostępnie-
nia podmiotom prowadzącym w celach niezarob-
kowych działalność  charytatywnąp opiekuńcząp
lecznicząp kulturalnąp oświatowąp naukowąp ba-
dawczo-rozwojowąp wychowawcząp turystyczną
lub sportowąp a także na potrzeby administracji

publicznejp na cele sakralne oraz na cele publiczne.
Zawieranie umów użyczenia na czas dłuższy niż
3 lata wymaga wcześniejszej zgody Rady Gminy.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-12/295/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 18).

R O Z D Z I R Z   VII

IUUE POSTAUOWIEUIA

§ 19

Nieruchomości mogą być przekazywane w trwały
zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyj-
nychp oddawane tym jednostkom w najemp dzier-
żawę lub użyczane w celu wyposażenia ich w ma-
jątek nieruchomy niezbędny do prowadzenia przez
nie działalności statutowej.

§ 20

Gminne jednostki organizacyjne zwalnia się od
obowiązku ponoszenia opłat z tytułu trwałego za-
rządu ustanowionego na nieruchomościach stano-
wiących własność gminy.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-12/295/08 z dnia 6 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 20)

§ 21

Nieruchomości oraz prawo wieczystego użytkowa-
nia nieruchomości gruntowych mogą być przedmio-
tem wkładów niepieniężnych do spółek prawa han-
dlowego z udziałem gminy.

R O Z D Z I R Z   VIII

PR EPISY KOŃCOWE

§ 22

Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą wyma-
gają zgody Rady Gminy Kostomłoty.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kostomłoty.

§ 2R

Traci moc uchwała nr XXXVI/207/98 Rady Gminy
w Kostomłotach z dnia 25 marca 1998 r.p w spra-
wie zasad gospodarowania nieruchomościami sta-
nowiącymi własność gminy Kostomłoty.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZmWODNICZĄCR
RRDY GMINY

JANINA GAWLIK
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UCHWAŁA RADY GMIUY MARCIUOWICE
UR XVI/93/08

z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie zasam winawmowania lowali wehomzieieh w swłam mieszwaniowego
zasoou Gmini Mareinowiee

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15p art. R0 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.p z 2001 r. Nr 1R2p poz.
1591
z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorówp mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31p poz. 266
z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwalap co następuje:

R o z d z i a ł   l

Postanowienia ogalne

§ 1

Uchwała niniejsza  określa zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Gminy Marcinowice.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-
katorówp mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego;

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Marci-
nowice;

3) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć
lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszka-
niowych;

R) lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć
lokalp którego definicję zawiera ustawa.

R o z d z i a ł   2

 asami gospomarowania mieszwaniowim zasooem
Gmini

§ 3

1. Gminap gospodarując swoim zasobem mieszka-
niowymp wynajmuje lokale na czas nieoznaczony
i lokale socjalne.

2. Odzyskane lokale komunalne o najniższym stan-
dardzie będą przekwalifikowywane na lokale so-
cjalne.

3. Decyzję w sprawie przekwalifikowania lokalu
z socjalnego na mieszkalny i odwrotnie podej-
muje Wójt Gminy.

§ R

Lokale socjalne mogą być wynajmowane tylko na
czas oznaczony.

§ 5

1. Wynajmującym jest Gmina reprezentowana
przez Wójta Gminy.

2. Nawiązanie stosunku najmu następuje w drodze
pisemnej umowy.

3. Najemcą w rozumieniu uchwały jest osoba zaj-
mująca lokal należący do mieszkaniowego zaso-
bu gminy objęty na podstawie umowy najmu lo-
kalu.

R o z d z i a ł   3

Kriteria wiooru osao, wtarim przisługuwe pierw-
szeństwo zawareia umowi nawmu lowalu na ezas
             nieoznaezoni i lowalu soewalnego

§ 6

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony przysługuje osobom (rodzinie)p
które:
1) spełniają kryteria dochodowe określone w rozdz.

R niniejszej uchwały;
2) zamieszkują w trudnych warunkach mieszka-

niowychp kwalifikujących wnioskodawcę do ich
poprawy tj. na 1 osobę uprawnioną do zamiesz-
kania przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni
mieszkalnej lub na 1 izbę mieszkania przypada
statystycznie 5 osób i więcej.

§ 7

1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
soewalnego przysługuje osobom (rodzinom)p któ-
re:
1) nabyły takie prawo na podstawie art. 1R

ustawy;
2) utraciły lokal socjalny wskutek katastrofy lub

klęski żywiołowej;
3) opuszczają domy  dziecka w związku z uzy-

skaniem pełnoletnościp niemające możliwości
powrotu do lokalup w którym są zameldowa-
ne na pobyt stały na terenie Gminy;

R) pochodzą z Gminy i wychowywały się w za-
wodowych rodzinach zastępczych na terenie
Gminyp a w związku z uzyskaniem pełnolet-
ności następuje ich usamodzielnienie i nie
mają możliwości powrotu do lokalup w któ-
rym są zameldowane na pobyt stały na tere-
nie Gminy.

2. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego z osobami zobowiązanymi
do opuszczenia zajmowanego lokalu mieszkalne-
gop nieposiadającymi w wyroku   eksmisyjnym
przyznanego prawa do lokalu socjalnego w
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przypadkach uzasadnionych wielkością i stan-
dardem odzyskiwanego lokalu.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na
okres nie dłuższy niż 3 lata.

R. Umowę najmu lokalu socjalnego można przedłu-
żyć na następny okresp jeżeli najemca nadal
znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie
umowy najmu lokalu socjalnego.

R o z d z i a ł   R

Kriteria moehomowe

§ 8

Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa
się sumę wszystkich przychodów członków gospo-
darstwa domowego ubiegających się o przydział
lokalup osiągniętych w okresie trzech ostatnich
miesięcy przed dniem złożenia wnioskup po odlicze-
niu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubez-
pieczenie chorobowe.

§ 9

1. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalne-
go winny spełniać następujące kryteria docho-
dowe:
1) miesięczny dochód wnioskodawców ubiega-

jących się o przydział lokalu na czas nieozna-
czony nie może przewraezać 125% najniższej
emerytury w gospodarstwach jednoosobo-
wych i 100% najniższej emerytury na każde-
go członka w gospodarstwach wieloosobo-
wych;

2) miesięczny dochód wnioskodawców ubiega-
jących się o przydział lokalu socjalnego nie
może przewraezać 100% najniższej emerytury
w gospodarstwach jednoosobowych i 75%
najniższej emerytury na każdego członka w
gospodarstwach wieloosobowych;

3) weryfikacja dochodów osób ubiegających się
o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nie-
oznaczony i lokalu socjalnego odbywa się
dwukrotniep tj. w chwili składania wniosku i
przed zawarciem umowy najmu;

R) w szczególnie uzasadnionych przypadkachp
dopuszcza się możliwość przekroczenia kryte-
rium dochodowego przy ubieganiu się o lokal
socjalny jednak nie więcej niż o 15%.

2. Wysokość najniższej  emeryturyp o której mowa
w ust. 1p ustala się na podstawie Komunikatu
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
sprawie kwoty najniższej emerytury i rentyp do-
datku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupeł-
nych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń eme-
rytur i rent publikowanego w Monitorze Polskim.

3. Do dochodu miesięcznegop o którym mowa w
niniejszej uchwalep wlicza się wszystkie dochody
uzyskiwane przez wnioskodawcę i członków je-
go rodziny zgłoszonych do wspólnego zamiesz-
kiwaniap ustalone zgodnie z zapisem § 8
uchwały.

§ 10

Przyjmuje się możliwość stosowania obniżek czyn-
szu w wysokości 10% stawki bazowej ze względu

na wielkość dochodu gospodarstwa domowego
najemcy. O obniżkę czynszu mogą ubiegać się oso-
byp których miesięczny dochód nie przekracza
100% najniższej emerytury w gospodarstwach
jednoosobowych oraz 75% najniżej emerytury na
każdego członka w gospodarstwach wieloosobo-
wych.

R o z d z i a ł   5

Trio rozpatriwania, załatwiania i realizaewi wnioswaw
o nawem lowali z zasooaw Gmini

§ 11

1. Załatwianie spraw związanych z najmem lokalu
na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego z za-
sobów komunalnych Gminy rozpoczyna się od
złożenia wniosku o przydział  lokalu w Urzędzie
Gminy w  Marcinowicach – Referacie Intrastruk-
tury Technicznej i Gospodarki Komunalnej na
drukup którego wzór określi Wójt Gminy.

2. Wniosek jest rozpatrywany w oparciu o kryteria
wynikające z niniejszej uchwały.

3. Do prowadzenia dalszych spraw związanych
z zawarciem umowy najmu lokalu na czas nie-
oznaczony lub lokalu socjalnego zobowiązany
jest Referatp o którym mowa w ust. 1.

§ 12

1. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków
o zawarcie umowy najmu lowalu na ezas nie-
oznaezoni lub lokalu soewalnego jest jawny.
Jawny jest też sposób wyboru osóbp z którymi
umowy najmu powinny być zawierane. Jawność
postępowania ma na celu również realizację
kontroli społecznej.

2. Wnioski wstępne – pozytywnie zakwalifikowane
przez właściwy referat Urzędu Gminy w oparciu
o kryteria niniejszej uchwałyp przedstawiane są
Komisji Mieszkaniowej celem zaopiniowaniap nie
rzadziej niż raz w kwartale.

3. Spośród osóbp których wnioski zostały zakwali-
fikowane do dalszego postępowaniap tworzy się
listy przydziałów lokali na czas nieoznaczony
i lokali socjalnych.

R. Wnioski o oddanie w najem lokali na czas nie-
określony i lokali socjalnych realizowane są wg
kolejności wynikającej z daty umieszczenia na li-
ście przydziałówp zatwierdzonej przez Wójta
Gminy.

5. Odstępstwo od kolejności określonej w ust. R
może być zastosowane w szczególnych sytu-
acjach losowychp uzasadnionych na piśmiep za
zgodą Wójta Gminy.

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocz-
nego zawiadamiania Urzędu Gminy w Marcino-
wicach – Referatu Infrastruktury Technicznej
i Gospodarki Komunalnej  o istotnych zmianach
mających wpływ na realizację jego wniosku.

7. Wnioski osób ujętych na listach przydziałów
lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych
mogą być poddane weryfikacji. W  przypadku
stwierdzenia  podania nieprawdziwych danych
oraz w przypadku zatajenia danych dotyczących
zmiany sytuacji materialnej lub warunków
mieszkaniowych wnioskodawca zostaje skreślo-
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ny z list osób uprawnionych do przydziałup jed-
nakże może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie
wniosku.

8. Osobap która w związku z realizacją wniosku
trzykrotnie odmówiła zasiedlenia lokalup który
znajdzie w czasie 6 miesięcy innego najemcęp
zostanie przeniesiona na koniec listy oczekują-
cych na przydział.

§ 13

1. Decyzję w sprawie przywrócenia tytułu prawne-
go do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub so-
cjalnego podejmuje Wójt Gminy.

2. Warunkiem przywrócenia tytułu prawnego do
lokalu jest niezaleganie z opłatami z tytułu uży-
wania lokalu i właściwe korzystanie z lokalu.

§ 1R

1. W sytuacjach trwałego opuszczenia lokalu przez
głównego najemcęp wynajmujący może zawrzeć
umowę najmu lokalu z osobami wymienionymi
w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnegop które pozo-
stały w lokalu po wyprowadzeniu się głównego
najemcy i spełniają niżej wymienione warunki:
1) żaden z członków rodziny ubiegającej się

o zawarcie umowy najmu nie posiada tytułu
prawnego do innego lokalu;

2) okres wspólnego zamieszkiwania z głównym
najemcą i uczestniczenia w kosztach utrzy-
mania mieszkania nie był krótszy niż 5 lat.

2. Z uwagi na względy społeczne i zdrowotnep
Wójt Gminy może wyrazić zgodę na przepisanie
tytułu prawnego do lokalu z głównego najemcy
na inną osobęp niż określona w ust. 1p pod wa-
runkiem   spełnienia przesłanek wskazanych w
ust. 1 pkt 1  i pkt 2.

§ 15

W razie śmierci głównego najemcyp wstępnip zstęp-
nip którzy nie wstąpili w stosunek najmu po śmierci
głównego najemcyp mogą ubiegać się o zawarcie
umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu so-
cjalnegop jeżeli zamieszkiwały wspólnie z najemcą
do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 5 lat.

§ 16

Zawarcie umowy najmu w sytuacjach wymienio-
nych § 1R oraz § 15 może nastąpić pod warunkiem
braku zaległości czynszowych.

R o z d z i a ł   6

 amiani mieszwań

§ 17

W celu poprawy warunków zamieszkiwania Gmina
może pośredniczyć w zamianach między-
lokatorskichp przy zachowaniup w odniesieniu do
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Gminyp minimalnej powierzchni pokoi ustalonejp
jak dla lokalu socjalnego.

§ 18

1. Gmina może dokonać wykwaterowania z do-
tychczas zajmowanego lokalu i przydzielić inny
lokal w sytuacji gdy:
1) osoby pozbawione zostały mieszkań w wyni-

ku klęski żywiołowejp katastrofy;

2) budynek przeznaczony jest do rozbiórki lub
wycofania z eksploatacji;

3) najemca lokalu lub członek jego rodziny jest
osobą niepełnosprawnąp całkowicie niezdolną do
samodzielnego poruszania się bez wózka inwa-
lidzkiegop posiadającą I grupę inwalidzką lub
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy
oraz samodzielnej egzystencjip zajmują lokal nie-
dostosowany do potrzebp usytuowany powyżej
parteru.

2. Listę osób uprawnionych do otrzymania lokali za-
miennych z tytułu rozbiórek budynków mieszkalnych
lub wycofania z eksploatacji sporządza się na pod-
stawie planu wykonania takich prac na dany rok.

3. Gminap na wniosek najemcyp może dokonać
zamiany z urzędu lokalu stanowiącego własność
Gminyp w przypadkach gdy:
1) wśród członków gospodarstwa domowego

nastąpi trwałe kalectwo w istotny sposób
utrudniające korzystanie z lokalu;

2) w wyniku zawarcia związku małżeńskiegop uro-
dzenia lub przysposobienia dziecka lokal zajmo-
wany przestanie zapewniać minimalną normę
powierzchni określoną w § 6 pkt 2 uchwały.

R. Lokal socjalny uzyskany pod wykonanie wyroku
eksmisyjnego za zakłócanie porządku domowego
nie może być przedmiotem zamianyp za wyjąt-
kiem spełnienia przesłanek wskazanych w ust. 3.

5. Przekazany w wyniku zamiany do dyspozycji
Gminy lokal winien być zdamy do zasiedlenia.

§ 19

1. Warunki dokonywania wzajemnej zamiany loka-
torskiej:
1) wzajemna zamiana lokali następuje na wnio-

ski osób zainteresowanych;
2) wzajemna zamiana lokali następuje po wyra-

żeniu zgody na zamianę przez właścicieli lokali;
3) osoby wnioskujące o wzajemną zamianę lo-

kali uzgadniają między sobą sposób i warunki
zamianyp w tym w szczególności wyznaczają
wnioskodawcę zobowiązanego do:
a) uregulowania ewentualnych zaległości

czynszowych za najem lokalup
b/ zlikwidowania samowoli budowlanej w lo-

kalu lub w lokalach będących przedmio-
tem wzajemnej zamianyp

c) przedłożenia właścicielom lokali uzgodnień
dokonanych na piśmie.

2. Nie zezwala się na dokonanie zamianyp gdy w jej
wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż
10 m2 powierzchni mieszkalnej łącznej pokoi lub
statystycznie więcej niż R osoby na jedną izbę
oraz w przypadkachp gdy zamiana może zagra-
żać interesowi Gminy.

R o z d z i a ł   7

 więwszenie mieszwaniowego zasoou Gmini poprzez
amaptaewę ezępei wspalnieh ouminwaw, lowali nie-
mieszwalnieh na lowale mieszwalne oraz ommawanie
              lowali mo remontu wapitalnego

§ 20

1. Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy
może nastąpić poprzez adaptację strychówp su-
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szarnip pralni i innych pomieszczeń niewchodzą-
cych w skład już istniejących lokali mieszkalnych
lub użytkowych usytuowanych w obiektach
stanowiących własność Gminy lub kapitalny re-
mont lokali mieszkalnych zdyskwalifikowanych
w latach poprzednich.

§ 21

Załatwienie spraw dotyczących zawarcia umowy
o udostępnienie pomieszczeń niemieszkalnych
w obiektach budowlanych czy lokalu do remontu
kapitalnego na koszt własny musi być poprzedzone
złożeniem wniosku.

§ 22

1. Wyboru osóbp które otrzymuj ą zgodę na zawar-
cie umowy o udostępnienie pomieszczenia nie-
mieszkalnego w obiekcie budowlanym lub lokalu
do remontu na koszt własny przyszłego najemcy
dokonuje Wójt Gminy Marcinowicep w oparciu
o następujące kryteria:
1) okres oczekiwania na liście;
2) przegęszczenie;
3) dochód na jedną osobę w rodzinie zgodnie

z § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały;
R) czas wykonania remontu.

2. Wzajemne prawa i obowiązki inwestora i wła-
ściciela określa odrębna umowa.

3. Umowa o przeprowadzenie prac adaptacyjnych
lub remontowych zawierana jest pod warunkiem
dostarczenia przez inwestora decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenup opi-
nii techniczno-budowlanejp stwierdzającej moż-
liwość wykonania nadbudowyp rozbudowy lub
przebudowy.

§ 23

Po zakończeniu robót adaptacyjnych lub remonto-
wych i komisyjnym odbiorze lokalup inwestorp
z którym zawarto umowę na udostępnienie obiektu
budowlanego lub lokalu do remontu na koszt wła-
snyp otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy
najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

§ 2R

1. W celu poprawy warunków mieszkaniowych
Gmina może oddać w najem osobie posiadającej
tytuł prawny do lokalu – dodatkową powierzch-
nię – zwolnioną przez innego najemcę.

2. Oddanie w najem dodatkowej powierzchni do
lokalu wnioskującego najemcy następujep jeżeli
łącznie spełnione są niżej wymienione warunki:
1) zwolniona powierzchnia stanowi konstrukcyj-

ną całość z lokalem osoby wnioskującej;
2) wartość użytkowa zwolnionej powierzchni

jest niska;
3) wnioskodawca wywiązuje się z obowiązków

wobec Gminy określonych w umowie najmu;
R) wykonanie prac remontowych nastąpi na

koszt wnioskodawcy;
5) w dotychczas zajmowanym lokalu występują

trudne warunki mieszkaniowep o których
mowa w § 6 pkt 2.

3. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia łącznie warun-
kówp o których mowa w ust. 2p dodatkową po-

wierzchnię mieszkalną można przeznaczyć do
sprzedaży zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.

§ 25

1. Podział zajmowanego przez wnioskodawcę –-
głównego najemcę – lokalu i oddanie w najem
oddzielonej części lokalu osobie dorosłejp do-
tychczas wspólnie zamieszkującej z wniosko-
dawcąp która swoje prawo do zamieszkiwania w
lokalu wywodzi z prawa wnioskodawcyp jest
możliwe jeżeli:
1) istnieje techniczna możliwość podziału lokalu;
2) istnieje gwarancja uzyskania po podziale lo-

kali spełniających kryteria stawiane lokalom
samodzielnym;

3) podział lokalu zapobiegnie powstawaniu czy
narastaniu zaległości czynszowych;

R) uzgodniono inwestora robót remontowych
związanych z podziałem lokalu.

2. Podział zajmowanego przez wnioskodawcę lokalu i
przekazanie do dyspozycji Gminy zwolnionej  po
podziale części lokalu następuje w sytuacji spełnie-
nia warunków określonych w ust. 1 pkt 1–3.

R o z d z i a ł   8

Kriteria ommania w nawem lowali o powierzehni
użitwowew przewraezawieew 80 m2

§ 26

1. Lokale mieszkalne powyżej 80 m2 oddawane są
w najem osobie (rodzinie)p której gospodarstwo
domowe składa się co najmniej z 6 osób i która
figuruje na liście przydziału bądź zamiany lokali
mieszkalnych.

2. W przypadku braku chętnych do objęcia w na-
jem lokali mieszkalnychp o których mowa w ust.
1p zostaną one przeznaczone do sprzedaży w
drodze odrębnych przepisów.

R o z d z i a ł   9

Komiswa Mieszwaniowa

§ 27

1. Komisja Mieszkaniowa powołana jest w celu
poddania kontroli trybu rozpatrywania i zała-
twiania wniosków o najem lokali.

2. Członków Komisji Mieszkaniowej powołuje
i odwołuje Wójt Gminy.

R o z d z i a ł   10

Postanowienia wońeowe

§ 28

Istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały: „Lista osób oczekujących na mieszkanie”
podlega weryfikacji według zasad niniejszej
uchwały.

§ 29

Traci moc uchwała nr VII/30/07 Rady Gminy Mar-
cinowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Marcinowice.
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§ 30

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Marcinowice.

§ 31

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wcho-
dzi w życie po upływie 1R dni od dnia ogłoszenia.

PRZmWODNICZĄCY
RRDY GMINY

JANINA KUTA

1890

UCHWAŁA RADY GMIUY MIWKIUIA
UR XXII/215/08

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie regulaminu utrzimania ezistopei i porzimwu na terenie gmini

Na podstawie art. R ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Nr 236p poz. 2008 z
późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 1R2p poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Miękinia uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Miękiniap zwany później regulaminemp w następującej treści:

R o z d z i a ł  1

Postanowienia ogalne

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Miękinia.

§ 2

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomościp
mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na
terenie gminy Miękinia.

R o z d z i a ł   2

Wimagania w zawresie utrzimania ezistopei i po-
rzimwu na terenaeh nieruehomopei i w miewseaeh
                           puolieznieh

§ 3

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
utrzymania na ich terenie porządkup czystości
oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
uprzątania błotap śniegup lodu i innych zanie-
czyszczeń z części nieruchomości udostępnionej
do użytku publicznego.

3. Utrzymanie czystości i porządku na chodniku
położonym bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości regulują przepisy art. 5 ust. 1 pkt R usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach.

R. Usuwanie błotap śniegu i lodu powinno odbywać
się niezwłoczniep natomiast innych zanieczysz-
czeń – w miarę potrzeb.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
usuwania sopli i nawisów śniegu z dachup stwa-
rzających zagrożenie dla przechodniów.

6. Utrzymanie czystości i porządku na drogach
publicznychp terenach służących komunikacji
publicznej i innychp niewymienionych w pkt 2 i
3p regulują przepisy art. 5 ust. 2p 3p R i 5 usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach.

7. Mycie pojazdów samochodowych można prze-
prowadzać tylko pod warunkiemp że ścieki od-
prowadzane są do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych po przejściu przez odstojnik.
Zabrania się odprowadzanie ścieków bezpośred-
nio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

8. Naprawy pojazdówp związane z ich bieżącą eks-
ploatacjąp mogą być przeprowadzane w obrębie
nieruchomościp jeżeli nie spowodują zanieczysz-
czenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsia-
dów.

R o z d z i a ł  3

 asami zoierania i pozoiwania się ompamaw
womunalnieh i nieezistopei eiewłieh

§ R

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
prowadzenia selektywnego zbierania następują-
cych rodzajów odpadów: szkła białego i koloro-
wegop opakowań z tworzyw sztucznychp złomup
odpadów niebezpiecznych.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wy-
posażenia jej w dostateczną ilość pojemników
służących do gromadzenia poszczególnych ro-
dzajów odpadów.
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3. Do selektywnego gromadzenia odpadów na te-
renie gminy Miękinia stosuje się pojemniki ogól-
nie dostępne.

R. Zabrania się zbierania śniegup lodup gorącego
popiołup żużlup i odpadów wielkogabarytowych
w pojemnikach/workach przeznaczonych do
zbierania odpadówp określonych w ust. 1.

5. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości
odpadów komunalnychp właściciel nieruchomo-
ści zgłasza ten fakt firmie świadczącej usługi w
zakresie odbierania odpadówp w celu ustalenia
warunków ich odbioru.

6. Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny
być przygotowane zgodnie z przepisami § 22
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznychp jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75p poz. 690p z
późn. zm.).

7. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębior-
cyp w uzgodnionym terminiep swobodny dostęp
do pojemników.

8. Odpady z remontówp prowadzonych we wła-
snym zakresiep gromadzone są w odrębnych
kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na
nieruchomości.

§ 5

Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczo-
nych miejscach na nieruchomościp służących do
gromadzenia odpadów stałychp w sposób nieutrud-
niający korzystania z nieruchomości przez osoby
trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy.

§ 6

Odpady niebezpieczne mogą być odbierane wyłącz-
nie przez podmioty uprawnione do wykonywania
tego rodzaju usług.

§ 7

Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej
terenie zobowiązani są do korzystania z koszy
ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przy-
padku ich braku.

§ 8

Organizator imprezy o charakterze publicznym zo-
bowiązany jest do:
1) wyposażenia miejscap w którym się ona odbywa

w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe
oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toaletp

2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończe-
niu imprezy i terenów przyległychp jeśli jest taka
potrzeba.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-5/276/08 z dnia 28 maja
2008 r. stwierdzono nieważność § 8).

§ 9

W zakresie warunków gromadzenia nieczystości
ciekłych obowiązują przepisy art. 5 ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

R o z d z i a ł  R

Częstotliwopć i sposao pozoiwania się ompamaw
womunalnieh i nieezistopei eiewłieh

§ 10

Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów
komunalnychp zawierających składniki ulegające
biodegradacjip powinna być dostosowana do ilości
i rodzaju wytwarzanych odpadówp jednak nie rza-
dziej niż:
1) jeden raz w miesiącu dla budynków wielorodzin-

nych;
2) jeden raz w miesiącu dla budynków jednorodzin-

nych;
3) jeden raz w miesiącu dla placówek handlowych

poza budynkami;
R) jeden raz w miesiącu dla przedsiębiorców.

§ 11

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do za-
pewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbior-
nika bezodpływowego z częstotliwością ustaloną ze
stacją zlewnąp a w przypadku wcześniejszego za-
pełnienia zbiornikap zgłoszenie tego faktu przedsię-
biorcyp z którym posiada umowę na opróżnianie
zbiornika.

§ 12

Wykonanie obowiązkówp o których mowa w § 10
i 11p właściciel nieruchomości zapewnia poprzez
zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym
zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalno-
ści.

§ 13

Odpady wielkogabarytowe wystawione przez
mieszkańców przedsiębiorca odbiera po zgłoszeniu.

§ 1R

Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna
być dostosowana do ilości gromadzonych w nich
odpadówp jednak nie może być mniejsza niż jeden
raz w miesiącu.

R o z d z i a ł   5

Inne wimagania winiwawiee z gminnego planu
gospomarwi ompamami

§ 15

Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Mię-
kiniap które nie mogą być poddane odzyskowip na-
leży przekazywać podmiotom posiadającym ze-
zwolenia do świadczenia usług odbioru odpadów
komunalnych na terenie gminy Miękinia.

§ 16

Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezod-
pływowych należy wywozić do stacji zlewnej w
Miękini lub do stacji zlewnych zlokalizowanymi
poza granicami gminy Miękiniap po uzyskaniu ze-
zwolenia na zrzut nieczystości ciekłych wydanego
przez organ zarządzający stacją zlewną.
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§ 17

Dopuszcza się:
1) kompostowane odpadów roślinnych powstają-

cych na terenie nieruchomości we własnym za-
kresie i na własne potrzeby lub

2) spalanie poza instalacjami i urządzeniami na
terenie nieruchomościp jeżeli nie narusza to
przepisów odrębnych.

R o z d z i a ł   6

Ooowiizwi osao utrzimuwieieh zwierzęta momowe

§ 18

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są
do zachowania środków ostrożności zapewnia-
jących ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwie-
rzątp a także dołożenia starańp aby zwierzęta te
nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są
do sprawowania nad nimi właściwej opiekip a w
szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

§ 19

Utrzymujący psy są zobowiązani do:
1) prowadzenia psa na uwięzip a psu rasy uznawa-

nej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu
do nałożenia kagańcap

2) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach
mało uczęszczanychp pod warunkiem że pies ma
kaganiecp a właściciel (opiekun) sprawuje kon-
trolę nad jego zachowaniemp

3) niewprowadzania psów na teren placów zabaw i
piaskownic dla dziecip

R) niewprowadzania psów do placówek handlo-
wychp gastronomicznych i innych obiektów
użytku publicznegop jeżeli wynika to z oznako-
wania tych obiektów i placówekp

5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez
psyp postanowienie nie dotyczy osób niewido-
mychp korzystających z psów przewodników.

§ 20

Utrzymujący gadyp płazyp ptaki i owady w lokalach
mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są za-
bezpieczyć je przed wydostaniem się z pomiesz-
czenia.

§ 21

Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwie-
rzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki
poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bez-
domnych oraz zapewnienie opieki i schronienia
wyłapanym zwierzętom.

R o z d z i a ł   7

 asami utrzimiwania zwierzit gospomarswieh

§ 22

Utrzymując zwierzęta gospodarskie na terenie nie-
ruchomościp należy przestrzegać następujących
zasad:
1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli od-

pady i nieczystości będą gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą
powodować zanieczyszczenia terenu nierucho-
mości oraz wód powierzchniowych i podziem-
nychp

2) przestrzegania obowiązujących przepisów sani-
tarno-epidemiologicznych.

R o z d z i a ł   8

Ooszari pomlegawiee ooowiizwowew meratizaewi
i termini wew przeprowamzania

§ 23

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji.

2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej
deratyzacji wyznacza Wójt Gminy Miękinia w
uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sani-
tarnym i podaje do publicznej wiadomości po-
przez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miej-
scowości objętej obowiązkową deratyzacją.

R o z d z i a ł   9

Przepisi wońeowe

§ 2R

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Miękinia.

§ 25

Traci moc uchwała Rady Gminy Miękinia nr XLIII/
/337/06 z dnia 28 marca 2006 rokup określająca
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porząd-
ku w gminie Miękinia.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZmWODNICZĄCY RRDY

CZESŁAW OSIECKI
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UCHWAŁA RADY GMIUY STARA KAMIEUICA
UR XXII/126/08

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie szezegałowieh zasam i triou umarzania, omraezania oraz rozwła-
mania na rati spłat należnopei pieniężnieh stanowiieieh moehomi Gmini
Stara Kamieniea, mo wtarieh nie stosuwe się przepisaw ustawi –
                                      Orminaewa pomatwowa

Na podstawie treści art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 1R2p poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)p
w związku z art. R3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 2R9p poz. 210R z 2005 r. z późn. zm.) Rada Gminy
Stara Kamienica uchwalap co następuje:

§ 1

1. Należności pieniężne stanowiące dochody Gminy
Stara Kamienicap tj. dochody realizowane przez
Wójta Gminyp gminne jednostki budżetowe
i przez inne gminne jednostki organizacyjne oraz
dochody z majątku gminyp mogą być umarzane
w całości lub w częścip w przypadku ich całko-
witej nieściągalnościp która następujep jeżeli wy-
stąpi jedna z następujących przesłanek:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarłp nie po-

zostawiając żadnego majątku lub pozostawił
nieruchomości niepodlegające egzekucji na
podstawie odrębnych przepisów albo pozo-
stawił przedmioty codziennego użytku do-
mowegop których łączna wartość nie prze-
kracza kwoty stanowiącej trzykrotność prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ro-
ku poprzedzającym umorzeniep ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski” do celów nali-
czania odpisu na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnychp

2) dłużnik będący osobą prawną został wykre-
ślony z właściwego rejestru osób prawnych
przy jednoczesnym braku majątkup z którego
można by egzekwować należnośćp a odpo-
wiedzialność z tytułu należności nie przecho-
dzi z mocy prawa na osoby trzeciep

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika lub umorzył postępowanie upadło-
ściowep

R) zachodzi uzasadnione przypuszczeniep że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i eg-
zekucji tej należności lub postępowanie egze-
kucyjne okazało się nieskuteczne.

§ 2

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym intere-
sem dłużnikap biorąc pod uwagę jego możliwości
płatniczep oraz interesem publicznymp biorąc pod
uwagę stan finansów Gminy Stara Kamienica.
oraz zadania stojące przed nią do realizacjip
Wójt Gminy Stara Kamienicap na wniosek dłuż-
nika lub z własnej inicjatywyp może umorzyć

w całości lub w części należności stanowiące
dochody Gminy Stara Kamienicap jeżeli wartość
należności głównej nie przekracza dziesięcio-
krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w roku poprzedzającym umorzeniep
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów na-
liczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych.

2. Jeżeli wartość należności głównej przekracza
wartość określoną w ust. 1p Wójt Gminy może
udzielić ulgi w postaci umorzenia po uzyskaniu
opinii komisji Rady Gminy Stara Kamienica wła-
ściwej do spraw budżetu i finansów.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-9/290/08 z dnia 5 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 2).
3. Umarzanie płatności na wniosek dłużnika będą-

cego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepi-
sami o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej.

§ 3

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym intere-
sem dłużnikap biorąc pod uwagę między innymi
jego możliwości płatniczep oraz interesem pu-
blicznymp biorąc pod uwagę stan finansów Gminy
Stara Kamienica oraz zadania stojące przed nią do
realizacjip Wójt Gminyp na wniosek dłużnikap może
odroczyć termin spłaty całości lub części należno-
ści albo rozłożyć na raty płatnośćp jeżeli wartość
należności głównej nie przekracza dziesięciokrot-
ności kwoty przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w roku poprzedzającym odroczenie lub
rozłożenie na ratyp ogłoszonego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych.

2. Jeżeli wartość należności głównej przekracza
wartość określoną w ust. 1p Wójt Gminy może
udzielić ulgi w postaci odroczenia lub rozłożenia
na raty należności po uzyskaniu opinii komisji
Rady Gminy Stara Kamienica właściwej do
spraw budżetu i finansów.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-9/290/08 z dnia 5 czerwca
2008 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 2).
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3. Od wierzytelności o charakterze administracyj-
nymp których termin zapłaty odroczono lub które
rozłożono na ratyp pobiera się 50% należnych
odsetek za zwłokęp liczonych za okres od dnia
złożenia wniosku do dnia obowiązywania ulgi.

R. Od wierzytelności wynikających ze stosunków
cywilnoprawnychp których termin zapłaty odro-
czono lub których spłatę rozłożono na ratyp po-
biera się 50% zastrzeżonych w umowie odse-
tek umownychp a w przypadku braku ich za-
strzeżenia 50% odsetek ustawowychp liczo-
nych od dnia złożenia wniosku do dnia obowią-
zywania ulgi.

5. W przypadku niedotrzymania terminu spłat od-
roczonych oraz rat należnościp odsetki pobiera
się od pierwotnego terminu płatności w pełnej
wysokościp do dnia dokonania wpłaty.

6. Odraczanie terminu płatności lub rozkładanie na
raty płatności na wniosek dłużnika będącego
przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami
o postępowaniu w sprawach dotyczących po-
mocy publicznej.

§ R

1. W przypadkach określonych w § 1 ust. 1 pkt 3p
§ 2 oraz § 3 ust. 1 i 2 udzielane wsparcie finan-
sowe stanowi pomoc publicznąp o ile jednocze-
śnie spełnione są następujące przesłanki:
1) udzielane jest ono przez Państwo lub ze

środków państwowychp
2) przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na wa-

runkach korzystniejszych od  oferowanych na
rynkup

3) ma charakter selektywny (uprzywilejowuje
określonego lub określonych przedsiębiorców
albo produkcję określonych towarów)p

R) grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję
oraz wpływa na wymianę handlową między
krajami członkowskimi Um.

2. Udzielanie pomocy publicznej będzie następo-
wać zgodnie z warunkami określonymi w rozpo-
rządzeniu Komisji muropejskiej nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. Wm L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.).

§ 5

1. W przypadkachp o których mowa w § 2 ust. 3
i § 3 ust. 6p niniejszą uchwałę stosuje się do
pomocy przyznawanej przedsiębiorcom we
wszystkich branżach z wyłączeniem:
1) pomocy przyznawanej podmiotom gospodar-

czym działającym w dziedzinie produkcji pod-
stawowej produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatup

2) pomocy przyznawanej podmiotom gospodar-
czym działającym w dziedzinie przetwarzania
i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu w
następujących przypadkach:
a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na

podstawie ceny lub ilości takich produk-
tów zakupionych od producentów surow-
ców lub wprowadzonych na rynek przez
podmioty gospodarcze objęte pomocąp

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu
jej przekazania w części lub w całości pro-
ducentom surowców;

3) pomocy przyznawanej na działalność związa-
ną z wywozem do państw trzecich lub
państw członkowskichp tzn. pomocy bezpo-
średnio związanej z ilością wywożonych pro-
duktówp tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżą-
cymi związanymi z prowadzeniem działalno-
ści eksportowejp

R) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem ko-
rzystania z towarów krajowych w stosunku
do towarów sprowadzanych z zagranicyp

5) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczo-
nych do transportu drogowego przyznawanej
podmiotom gospodarczym prowadzącym
działalność zarobkową w zakresie drogowego
transportu towarowegop

6) pomocy przyznawanej podmiotom gospodar-
czym znajdującym się w trudnej sytuacji.

2. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej
uchwale może być udzielana wyłącznie przed-
siębiorcyp dla którego wartość planowanej po-
mocy de minimis udzielanej na podstawie niniej-
szej uchwałyp łącznie z wartością pomocy  de
minimis uzyskanej przez tego przedsiębiorcę w
różnych formach i z różnych źródełp w dowolnie
ustalonym okresie trzech lat budżetowychp nie
przekracza kwoty stanowiącej równowartość
200 tys. euro brutto. Całkowita wartość pomo-
cy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi
gospodarczemu działającemu w sektorze trans-
portu drogowego przez dowolny okres trzech lat
budżetowych nie może przekroczyć 100 tys. eu-
ro brutto.

3. Pułap określony w ust. 2 wyrażony jest jako
dotacja pieniężna.

R. Pomoc wypłacana w kilku ratach dyskontowana
jest do wartości pomocy w chwili przyznania
dotacji. Stopą procentową stosowaną do celów
dyskontowania oraz do obliczenia ekwiwalentu
dotacji brutto jest stopa referencyjna obowiązu-
jąca w chwili przyznania dotacji.

5. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest
zobowiązany do przedstawieniap wraz z wnio-
skiem o udzielenie ulgip informacji (zaświadczeń)
o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budże-
towych.

6. Do czasu przekazania przez beneficjenta pomocy
zaświadczeńp o których mowa w ust. 5p pomoc
nie może być udzielona temu beneficjentowi.

7. Stosowny okres trzech lat należy oceniać w
sposób ciągłyp zatem dla każdego przypadku
nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną
kwotę pomocy  de minimis przyznaną w ciągu
danego roku budżetowego oraz dwóch poprze-
dzających go lat budżetowych.

§ 6

Wójt Gminy Stara Kamienica może udzielić kierow-
nikom jednostek organizacyjnych oraz organom
zarządzającym gminnych osób prawnych realizują-
cych dochody Gminy Stara Kamienica pełnomocnic-
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twa do umarzaniap odraczania i rozkładania na raty
należności stanowiących dochody gminy realizowa-
ne przez te osoby prawne do wysokości 2000 złp
stosując zasady określone w art. 50 ustawy o sa-
morządzie gminnym.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Stara Kamienica.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1R dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

§ 9

Traci moc uchwała nr XLVIII/305/06 Rady Gminy
Stara Kamienica z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych Gminy Stara Kamienica
z tytułu należności pieniężnychp do których nie sto-
suje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należno-
ścip a także wskazania organów i osób do tego
uprawnionych ze zmianą uchwały nr XLIX/307/06
z dnia 28 czerwca 2006 r.

PRZmWODNICZĄCR
RRDY GMINY

JOLANTA KUCZEWSKA
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1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiup 50-951 Wrocławp pl. Powstańców Warszawy 1p tel. 0-71/3R0-6R-7Rp

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górzep 58-506 Jelenia Górap ul. Wiejska 29p tel. 0-75/76R-72-99p
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tel. 0-7R/8R9-R0-70p
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