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UCHWAUA RAŁA GAIYA W PRZWWPRYIW 
YR XV/85/07  

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy nr XIV/72/07
z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku
      od  rodków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 
roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedno-
lity: Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy w Przewornie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 1 ust. 4 okre la się stawkę: 
– od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-

wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi 
trzy o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 
12 ton i mniej niż 36 ton dla innego systemu za-
wieszenia 1996 zł. 

W § 1 ust. 6 okre la się stawkę: 
– od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton dla dwóch osi o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach) 
nie mniej niż 36 ton i mniej niż 38 ton dla innego 
systemu zawieszenia 1579 zł. 

W § 2 utrzymuje brzmienie: 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych, 
środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do 
prowadzenia działalności związanych z zaspokojeniem 
zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w  zakresie: 
– dostarczenia wody 

– przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowo-
wychowawczych 

– ochrony p.pożarowej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 4 

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

PRZEWODNRZZWZD 
RADD GMRND 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK
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UCHWAUA RAŁA GAIYA  UUIIKW 
YR XII/87/07  

z dnia 29 października 2007 r. 

w sprawie wysoko ci  rodków finansowych przeznaczonych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i okre lenia 
rodzajów  wiadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunków
                                i sposobów ich przyznawania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  arta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. W budżecie gminy przeznacza się środki finansowe 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających 
z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% rocznego 
limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczy-
cieli. 

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczy-
cieli ujęte będą na każdy rok w planach finanso-
wych szkół i przedszkola, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sulików. 

3. Środki finansowe przeznaczone na dany rok kalen-
darzowy, a niewykorzystane do 31 grudnia, nie 
przechodzą na rok następny. 

§ 2 

1. Środki finansowe wymienione w § 1 stanowią po-
moc zdrowotną dla nauczycieli. 

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli dysponuje dyrektor szko-
ły lub przedszkola. 

3. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomo-
gi pieniężnej. 

4. Ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej mogą 
korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w po-
łowie obowiązującego wymiaru zajęć oraz nauczy-
ciele po przejściu na emeryturę lub rentę, korzysta-
jący z opieki zdrowotnej. 

5. Nauczyciele mogą ubiegać się o pomoc zdrowotną 
tylko w szkołach lub przedszkolu macierzystym. 
Nauczyciele – emeryci i renciści mogą ubiegać się o 
pomoc zdrowotną w szkołach lub przedszkolu bę-
dącym ostatnim miejscem zatrudnienia. 

§ 3 

Ustala się następujące warunki uprawniające do sko-
rzystania z pomocy zdrowotnej:  
1) przewlekła choroba nauczyciela lub gdy przebieg 

choroby jest wyjątkowo ciężki, 
2) leczenie szpitalne i konieczność dalszego leczenia w 

domu, 
3) długotrwałe leczenie specjalistyczne, 
4) konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

szkieł korekcyjnych (ze względu na wiek i pracę 
związaną z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, 
aparatów słuchowych, protetyki ze względów 
zdrowotnych, zawodowych i estetycznych). 

 

§ 4 

1. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej nale-
ży załączyć: 
a) zaświadczenie lekarskie; 
b) dokumenty potwierdzające poniesione koszty le-

czenia; 
c) oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) 

na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł 
przychodu osiągniętych z ostatnich trzech mie-
sięcy poprzedzających okres ubiegania się o po-
moc zdrowotną, 

d) odpowiednie uzasadnienie. 
2. Wniosek może złożyć zainteresowany nauczyciel, 

przełożony nauczyciela, nauczycielskie związki za-
wodowe oraz rady pedagogiczne. 

§ 5 

1. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę 
nie tylko wysokość dodatkowych kosztów ponie-
sionych przez nauczyciela w związku z przeprowa-
dzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczno-
ści wpływających na sytuację materialną (choroba 
przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, 
stosowanie specjalnej diety, zapewnienie dodatko-
wej opieki dla chorego itp.). 

2. Wysokość pomocy zdrowotnej zależy od możliwo-
ści finansowych funduszu. 

3. Uprawniony może skorzystać z pomocy zdrowotnej 
raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej cho-
roby – dwa razy. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suli-
ków. 

§ 7 

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

PRZEWODNRZZWZD 
RADD GMRND 

 
JACEK STASZCZUK
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UCHWAUA RAŁA GAIYA  UUIIKW 
YR XIV/105/07  

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących 
własno ć Gminy  ulików 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 6, art. 37, art. 68 i art. 70 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, 
przeznaczonych do sprzedaży, przysługuje najem-
com tych lokali.  

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych, o której mowa w ust. 
1, może być dokonana w trybie bezprzetargowym 
na rzecz najemcy z którym zawarta została pisemna 
umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony.  

3. Nabywcy lokalu mieszkalnego przysługuje jako 
prawo związane z własnością lokalu udział w nieru-
chomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz czę-
ści budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie 
do użytku właścicieli lokali.  

4. Najemca ubiegający się o nabycie lokalu nie może 
posiadać zobowiązań wobec gminy związanych  
z tym lokalem.  

§ 2 

1. Od ceny lokalu mieszkalnego, sprzedawanego jako 
odrębna nieruchomość w trybie bezprzetargowym, 
udziela się bonifikaty w wysokości:  
1) 90%, gdy następuje równoczesny wykup lokali 

w ilości powyżej 3, w wyniku którego wszystkie 
mieszkania w danym domu przestają być wła-
snością gminy, 

2) 80%, gdy następuje równoczesny wykup lokali 
w domu 3-lokalowym, w wyniku którego 
wszystkie mieszkania w danym domu przestają 
być własnością gminy, 

3) 75%, gdy następuje równoczesny wykup lokali w 
domu 2-lokalowym, w wyniku którego oba lokale 
w danym domu przestają być własnością gminy, 

4) 65%, gdy następuje sprzedaż pojedynczych lo-
kali, 

5) 60%, gdy następuje wykup budynku jednoro-
dzinnego. 

2. Bonifikaty od ceny sprzedaży, określone w ust. 1, 
przysługują w przypadku jednorazowej zapłaty ceny.  

3 W sytuacji gdy nastąpiła wcześniejsza sprzedaż 
pojedynczego lokalu mieszkalnego w budynku,  
a pozostałe lokale są zbywane równocześnie, wów-
czas wysokość bonifikaty zależna jest od ilości lo-
kali zbywanych w tym momencie, a nie od fak-
tycznej ilości. 

§ 3 

1. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu 
mieszkalnego na raty udziela się nabywcy bonifika-
ty w wysokości: 

1) 85%, gdy następuje równoczesny wykup lokali 
w ilości powyżej 3, w wyniku którego wszystkie 
mieszkania w danym domu przestają być wła-
snością gminy, 

2) 75%, gdy następuje równoczesny wykup lokali 
w domu 3-lokalowym, w wyniku którego 
wszystkie mieszkania w danym domu przestają 
być własnością gminy, 

3) 70%, gdy następuje równoczesny wykup lokali 
w domu 2-lokalowym, w wyniku którego 
wszystkie mieszkania w danym domu przestają 
być własnością gminy, 

4) 60%, gdy następuje sprzedaż pojedynczych lo-
kali, 

5) 55%, gdy następuje wykup budynku jednoro-
dzinnego. 

2. W sytuacji gdy nastąpiła wcześniejsza sprzedaż 
pojedynczego lokalu mieszkalnego w budynku, a 
pozostałe lokale są zbywane równocześnie, wów-
czas wysokość bonifikaty zależna jest od ilości lo-
kali zbywanych w tym momencie, a nie od fak-
tycznej ilości.  

§ 4 

1. Zena sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawane-
go w trybie bezprzetargowym może być, na wnio-
sek nabywcy, rozłożona na raty.  

2. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, 
wysokość pierwszej raty nie może wynosić mniej 
niż 10% ustalonej ceny ustalonej po zastosowaniu 
bonifikaty.  

§ 5 

1. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do sprzedaży 
budynków mieszkalnych, w których znajduje się 
tylko jeden lokal (dom jednorodzinny) oraz lokal 
stanowiący odrębną nieruchomość, jeżeli taki dom 
lub lokal jest w całości przedmiotem najmu lub 
dzierżawy.  

2. W przypadku sprzedaży budynków lub lokali, o 
których mowa w ust. 1, stosuje się bonifikaty od 
ceny sprzedaży określone w § 2 ust. 1.  

§ 6 

Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach, w których 
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerw-
ca 1994 r. o własności lokali nastąpiło wyodrębnienie 
choćby jednego lokalu, który został sprzedany jako 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 18 –  1426  – Poz. 302 i 303 

odrębna nieruchomość wraz z udziałem w użytkowa-
niu wieczystym gruntu i części wspólnych budynku, 
następuje wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym 
nieruchomości gruntowej.  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sulików. 

§ 8 

Traci moc uchwała Rady Gminy Sulików nr RRR/13/98  
z dnia 28 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży 
budynków i lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność gminy (zmiana: uchwała nr RR/12/06 z 6 grudnia 
2006 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży 

budynków i lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność gminy). 

§ 9 

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

 
PRZEWODNRZZWZD 

RADD GMRND 
 

JACEK STASZCZUK
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UCHWAUA RAŁA GAIYA WI ZYIA AAUA 
YR V/XI/69/07  

z dnia 21 grudnia 2007 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat i zasad 
rozliczania  wiadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
                                   odpadów komunalnych 

 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 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada 
Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr RRR/XXXRr/268/01 Rady Gminy Wisznia 
Mała z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat i zasad rozliczania świadczonych 
usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zmienionej uchwałą Rady Gminy 
Wisznia Mała z dnia 5 czerwca 2003 r. nr Rr/X/50/03 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w za-
kresie odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Wisznia Mała w wysokości – 90 zł netto/m3. 

2. Do ceny podanej w ust. 1 zostaje doliczony po-
datek rAT zgodnie z ustawą z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 54, poz. 535 ze zm.).” 

2) W § 2 skreśla się ust. 1 i ust. 2 
3) W § 4 ust. 1 w miejsce kwoty: „13,00 zł/m3” 

wprowadza się kwotę: „16,00 zł/m3”. 

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do ceny poda-
nej w ust. 1 zostaje doliczony podatek rAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Wisznia Mała. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNRZZWZD 
RADD GMRND 

 
TADEUSZ WYRWAS 
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UCHWAUA RAŁA GAIYA WI ZYIA AAUA 
YR V/XI/75/07  

z dnia 21 grudnia 2007 r. 

w sprawie  tatutu P rodka Iultury,  portu i Rekreacji w Wiszni Aałej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się Statut Ośrodka  ultury Sportu i Rekreacji w 
Wiszni Małej stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

Traci moc § 3 uchwały nr RRR/13/92 z dnia 25 czerwca 
1992 r. w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka  ul-
tury w Wiszni Małej z Gminną Biblioteką Publiczną. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Wisznia Mała. 

§ 4 

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

PRZEWODNRZZWZD 
RADD GMRND 

 
TADEUSZ WYRWAS

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Wisznia Aa-
ła nr V/XI/75/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. 
(poz. 304) 

 
 

 TATUT 
PŚRPŁIA IUUTURA  PPRTU l RWIRWACJI 

w Wiszni Aałej 
 

R o z d z i a ł   R 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Ośrodek  ultury Sportu i Rekreacji zwany dalej 
Ośrodkiem  ultury został utworzony na mocy 
uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr 111/13/92  
z dnia 25 czerwca 1992 r. w sprawie połączenia 
Gminnego Ośrodka  ultury z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną. 

2. Ośrodek  ultury działa na podstawie: 
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organi-

zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), 

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fi-
zycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889  
z późn. zm.), 

– ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliote-
kach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), 

– niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Ośrodek  ultury posiada osobowość prawną i sta-
tus gminnej instytucji kultury. 

2. Ośrodek  ultury wpisany jest do Rejestru Rnstytucji 
 ultury prowadzonego przez Wójta Gminy Wisznia 
Mała. 

§ 3 

1. Siedziba Ośrodka  ultury mieści się w Wiszni Małej 
przy ul. Szkolnej 1, a terenem działania jest Gmina 
Wisznia Mała. 

2. W ramach Ośrodka  ultury działa Biblioteka Pu-
bliczna w Wiszni Małej, która prowadzi filię biblio-
teczną w miejscowości Piotrkowiczki. Biblioteka 
działa w ogólnokrajowej sieci bibliotek na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. 
zm.). 
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§ 4 

Ośrodek  ultury używa pieczęci podłużnej w brzmieniu; 

„P rodek Iultury  portu i Rekreacji 
ul.  zkolna 1 55-114 Wisznia Aała 

tel. 071 312 70 76 YIP 915-135-83-07 
RWGPY 00077089" 

R o z d z i a ł   RR 

Cel i przedmiot działania 

§ 5 

Ośrodek  ultury realizuje zadania w dziedzinie: 
a) edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, 

upowszechniania kultury, 
b) gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony 

i udostępniania dóbr kultury, 
c) tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego 

ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i 
sztuką; 

d) tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także 
rękodzieła ludowego i artystycznego; 

e) rozpoznania, rozbudzenia i zaspokajania potrzeb 
oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych; 

f) organizacji działalności sportowo-rekreacyjnej; 
g) prowadzenia zespołowych i indywidualnych form 

aktywności twórczej; 
h) wspierania i fachowej pomocy dla inicjatyw kultu-

ralnych mieszkańców gminy; 
i) współpracy z instytucjami i organizacjami społecz-

nymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i sportu;  
j) koordynowania działalności na terenie gminy  

w zakresie organizacji imprez kulturowo-
sportowych; 

k) udostępniania książek, czasopism i innych materia-
łów bibliotecznych oraz popularyzacji książki i czy-
telnictwa, wynikającą z potrzeb miejscowego śro-
dowiska (wystawy, kiermasze, konkursy); 

l) gromadzenia, przechowywania i ochrony materia-
łów bibliotecznych;  

ł) prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej; 
l) współdziałania z bibliotekami innych sieci i instytu-

cjami upowszechniania kultury; 
n) wdrażania nowoczesnych systemów informacji w 

celu umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do 
korzystania ze środków masowej komunikacji. 

§ 6 

Zadania określone w ustawie o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114,  
poz. 493) Ośrodek  ultury realizuje poprzez: 
a) prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych; 
b) prowadzenie warsztatów teatralnych, tanecznych 

oraz zajęć muzycznych i plastycznych, 
c) organizację zajęć w ramach wypoczynku letniego i 

zimowego; 
d) utrzymanie i udostępnianie istniejącej na terenie 

Gminy Wisznia Mała bazy sportowo-rekreacyjnej; 
e) popularyzację walorów rekreacji ruchowej; 
f) organizację imprez kulturowo-sportowych mających 

na celu popularyzację celów statutowych, a w 
szczególności; przeglądów, koncertów, festiwali, 
rajdów, wycieczek, dyskotek, spotkań literackich, 

wystaw, plenerów, odczytów, konkursów w róż-
nych dziedzinach sztuki i sportu. 

§ 7 

Ośrodek  ultury może prowadzić, na zasadach okre-
ślonych odrębnymi przepisami: 
a) impresariat artystyczny, 
b) świetlice, filie, czytelnie, wypożyczalnie, ogniska 

artystyczne, sekcje, koła zainteresowań, 
c) działalność wydawniczą, 
d) działalność gospodarczą, np. wynajem pomieszczeń, 

świetlic, środka transportu oraz obiektów sporto-
wych na cele kulturalne, handlowe i usługowe oraz 
na doraźne potrzeby organizacji społecznych, 

e) organizować kursy, 
f) organizować imprezy rozrywkowe, sportowe, re-

kreacyjne, turystyczne itp., 
g) świadczyć usługi z zakresu filmowania, fotografii, 
h) realizować imprezy zlecone (rodzinne, obrzędowe, 

okolicznościowe), 
i) świadczyć usługi handlowo-gastronomiczne, 
j) świadczyć usługi poligraficzne i reklamowe, 
k) prowadzić inną działalność usługową ze sfery kultury. 

R o z d z i a ł   RRR 

Prgany P rodka Iultury, organizacja, pracownicy 

§ 8 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka  ultury 
sprawuje Wójt Gminy Wisznia Mała. 

§ 9 

1 Na czele Ośrodka  ultury stoi dyrektor. 
2. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora 

określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. 

3. Dyrektor kieruje działalnością, reprezentuje Ośrodek 
 ultury na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. 

4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu 
Ośrodka  ultury upoważniony jest samodzielnie dy-
rektor lub jego pełnomocnik działający w granicach 
pełnomocnictwa. 

5. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie 
mieniem lub może spowodować powstanie zobo-
wiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia 
woli wymagana jest kontrasygnata głównego księ-
gowego. 

§ 10 

1. W Ośrodku  ultury zatrudnia się pracowników dzia-
łalności podstawowej, administracyjnej oraz obsłu-
gi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjali-
ści z różnych dziedzin związanych z działalnością 
Ośrodka  ultury. 

2. Pracowników Ośrodka  ultury zatrudnia i zwalnia 
dyrektor, który jest kierownikiem zakładu w rozu-
mieniu  odeksu Pracy. 

3. Dyrektor i pracownicy Ośrodka  ultury powinni 
posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
kwalifikacje, określone odpowiednimi przepisami. 

4. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka  ultury usta-
lone są na podstawie Rozporządzenia Ministra  ul-
tury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie 
zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych 
w instytucjach kultury prowadzących w szczegól- 
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 ności działalność w zakresie upowszechniania kul-
tury (Dz. U. Nr 45, poz. 446 z późn. zm.). 

R o z d z i a ł   Rr 

Gospodarka finansowa 

§ 11 

1. Ośrodek  ultury samodzielnie gospodaruje przydzie-
loną i nabytą częścią mienia Gminy Wisznia Mała 
oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach 
posiadanych środków, pokrywa koszty bieżącej 
działalności i zobowiązań z uzyskanych przycho-
dów. 

2. Przychodami Ośrodka  ultury są: 
a) dotacje z budżetu Gminy Wisznia Mała; 
b) wpływy uzyskiwane z tytułu organizowanych 

imprez rozrywkowych, zajęć kulturalno-
oświatowych itp.; 

c) wpływy z wynajmu, dzierżawy świetlic i innych 
obiektów oraz terenów rekreacyjno-sportowych; 

d) dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób 
prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych 
źródeł. 

§ 12 

Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka  ul-
tury ustala Rada Gminy Wisznia Mała. 

§ 13 

1. Ośrodek  ultury prowadzi działalność gospodarczą 
oraz pobiera opłaty za niektóre swoje usługi według 
ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. 

2. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele 
statutowe Ośrodka  ultury. 

§ 14 

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka  ultury 
jest roczny plan finansowy opracowany przez Dy-
rektora. 

2. Ośrodek  ultury prowadzi gospodarkę finansową 
zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o 
rachunkowości. 

R o z d z i a ł   r 

Postanowienia końcowe 

§ 15 

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie określo-
nym dla jego uchwalenia. 
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PPRPZUAIWYIW  

zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. 
pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą  rotoszyce 

w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu 
Uegnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych
                   w granicach administracyjnych Gminy Irotoszyce 

 Na podstawie art. 6 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwał nr XRR/61/2007 
Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przekaza-
nia zadań publicznych, nr X/44/2007 Rady Gminy  rotoszyce z dnia 
22 listopada 2007 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadań publicznych, 
Powiat Legnicki, zwany dalej Przekazującym, reprezentowany przez Zarząd 
Powiatu w osobach: 
Jarosława Humennego – Starosty Legnickiego  
Józefa Antoniaka – Wicestarosty Legnickiego  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Legnickiego – Tadeusza Rasały 
zawiera z Gminą  rotoszyce, zwaną dalej Przejmującym, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy – Franciszka Zhyłę, porozumienie o następującej treści: 

 
 

§ 1 

Zarząd Powiatu przekazuje, a Wójt Gminy przyjmuje zada-
nie Zarządu Powiatu w zakresie zimowego utrzymania 
odcinków dróg powiatowych na .terenie Gminy  rotoszy-
ce wymienionych w załączniku nr 1 do porozumienia. 

§ 2 

Zadanie, o którym mowa w § 1, obejmuje zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zwalczania 
śliskości i odśnieżania przy zachowaniu standardów 

przewidzianych w Planie zimowego utrzymania dróg, 
stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia oraz 
jednokrotne sprzątanie pozimowe. 

§ 3 

1. Przejmujący zadanie wykonywać będzie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli meryto-
rycznej i finansowej zimowego utrzymania dróg wy-
mienionych w § 1. 
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§ 4 

Na realizację powyższego zadania Przekazujący prze-
znaczył ryczałt w kwocie 38.158,00 zł, (trzydzieści 
osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych) płatny w 
następujących terminach i wysokościach: 
R do dnia 15 stycznia 2008 r. – 40%, 
RR do dnia 15 lutego 2008 r. – 25%, 
RRR do dnia 15 marca 2008 r. – 25% 
Rr do dnia 15 kwietnia 2008 r. – 10%. 

§ 5 

W razie wystąpienia bardzo trudnych warunków zimo-
wych na terenie gminy, skutkujących ogłoszeniem przez 
Wojewodę stanu klęski żywiołowej, Przejmujący może 
wystąpić do Przekazującego o zwiększenie kwoty wy-
mienionej w § 4. 

§ 6 

1. Wydatkowanie środków, o których mowa w § 4, 
odbywać się może wyłącznie na cele określone w 
niniejszym porozumieniu. 

2. Niewłaściwe wykonanie przedmiotu porozumienia 
stanowić będzie podstawę do rozwiązania porozu-
mienia w drodze jednostronnej czynności dokonanej 
przez Przekazującego oraz zwrotu przez Przejmują-
cego środków finansowych przekazanych na zimo-
we utrzymanie dróg Przekazującemu, proporcjonal-
nie do okresu od którego porozumienie przestanie 
obowiązywać. 

3 Rozliczenie dotacji przeznaczonej na zimowe utrzy-
manie dróg Przejmujący przedkłada Przekazującemu 
w terminie do 30 kwietnia 2008 r. Środki finanso-
we, które nie zostaną wykorzystane na zimowe 
utrzymanie dróg Przejmujący zwraca Przekazujące-
mu. Rozliczenie dotacji następuje zgodnie z zasadami 
określonymi w załączniku nr 3 do porozumienia. 

§ 7 

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres od 
dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 15 kwietnia 2008 r. 

§ 8 

Przekazujący oświadcza, że przedmiot niniejszego po-
rozumienia objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzial-
ności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
przez zarządcę dróg. 

§ 9 

Zmiana i wcześniejsze rozwiązanie porozumienia wy-
magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 11 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 
 

Przekazujący:       
 

STAROSTA 
 

JAROSŁAW HUMENNY 
 
 

WRZESTAROSTA 
 

JÓZEF ANTONIAK 
 
 

S ARBNR  POWRATU 
 

TADEUSZ RASAŁA 

 Przejmujący: 
 

WÓJT 
 

FRANCISZEK CHYŁA 
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy 
Powiatem Uegnickim a Gminą Irotoszyce 
z dnia 28 listopada 2007 r. (poz. 305) 

 
 
 

Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy 
Powiatem Uegnickim a Gminą Irotoszyce 
z dnia 28 listopada 2007 r. (poz. 305) 

 
 

 pis Tre ci 

1. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. Standardy zimowego utrzymania. 
2. Zestawienie dróg i ulic do zimowego utrzymania – obszar Gminy  rotoszyce. 
3. Wykaz odcinków dróg do zimowego utrzymania przebiegających przez tereny zalesione  

w Gminie  rotoszyce. 
4. Zestawienie tabelaryczne długości dróg i ulic do zimowego utrzymania w sezonie 

2007/2008, obszar Gminy  rotoszyce, Wykaz miejsc do posypywania. 
5. Mapa sieci dróg powiatowych do ZUD na terenie Gminy  rotoszyce. 
6. Wykaz pracowników ZDP 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 października 1994 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 18 –  1433  – Poz. 305 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 18 –  1434  – Poz. 305 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 18 –  1435  – Poz. 305 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 18 –  1436  – Poz. 305 

WAIAZ PRACPWYIIKW ZARZNŁU ŁRKG PPWIATPWACH W UWGYICA 
 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy 
Powiatem Uegnickim a Gminą Irotoszyce 
z dnia 28 listopada 2007 r. (poz. 305) 

 
 

Dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej przez Powiat Legnicki gminom:  rotoszyce, Legnickie 
Pole, Milkowicom oraz Miastu i Gminie Prochowice. 
 
Uprzejmie informuję, że dotacja przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg ma być rozliczona  
do 30 kwietnia 2008 r. w oparciu o następujące zasady: 
1. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup materiałów i środków niezbędnych do 

realizacji ww. zadania oraz na świadczenie usług związanych z zapobieganiem i usuwaniem 
skutków zimy. 

2. Dotacja musi być rozliczona kserokopiami faktur, umowami-zleceniami i rachunkami uprosz-
czonymi, dowodami potwierdzającymi zapłatę. 

3. Dokumenty dotyczące wydatkowania środków finansowych muszą być szczegółowo opisa-
ne i zatwierdzone przez upoważnione przez Przejmującego osoby. 

4. Dokumenty finansowe mogą być wystawiane z datą wejścia w życie uchwał rad gmin o 
przejęciu zadań publicznych dotyczących zimowego utrzymania dróg. 

5. Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji należy składać w Wydziale  omunikacji i Dróg Sta-
rostwa Powiatowego w Legnicy. 
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PPRPZUAIWYIW  

zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. 
pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Miłkowice 

w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu 
Uegnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 
        usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Aiłkowice 

 Na podstawie art. 6 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwał nr XR/56/2007 
Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powie-
rzenia prowadzenia zadań publicznych, nr XrRR/84/2007 Rady Gminy Miłko-
wice z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadań 
publicznych, Powiat Legnicki, zwany dalej Przekazującym, reprezentowany 
przez Zarząd Powiatu w osobach:  

Jarosława Humennego – Starosty Legnickiego 
Józefa Antoniaka – Wicestarosty Legnickiego  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Legnickiego – Tadeusza Rasały 

zawiera z Gminą Miłkowice, zwaną dalej Przejmującym,  
reprezentowaną przez Wójta Gminy – Waldemara  waśnego, 
porozumienie o następującej treści: 

 
 

§ 1 

Zarząd Powiatu przekazuje,  a Wójt  Gminy przyjmuje  
zadanie Zarządu  Powiatu w zakresie zimowego 
utrzymania odcinków dróg powiatowych na terenie 
Gminy Miłkowice, wymienionych w załączniku nr 1 do 
porozumienia. 

§ 2 

Zadanie, o którym mowa w § 1, obejmuje zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zwalczania 
śliskości i odśnieżania przy zachowaniu standardów 
przewidzianych w planie zimowego utrzymania dróg, 
stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia oraz 
jednokrotne sprzątanie pozimowe. 

§ 3 

1. Przejmujący zadanie wykonywać będzie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli mery-
torycznej i finansowej zimowego utrzymania dróg 
wymienionych w § 1. 

§ 4 

Na realizację powyższego zadania Przekazujący prze-
znaczył ryczałt w kwocie 37.140,00 zł, płatny w na-
stępujących terminach i wysokościach: 
   R   do dnia 15 stycznia 2008 r.  – 40%, 
  RR   do dnia 15 lutego 2008 r. – 25%, 
 RRR   do dnia 15 marca 2008 r.  – 25% 
Rr    do dnia 15 kwietnia 2008 r. – 10%. 

§ 5 

W razie wystąpienia bardzo trudnych warunków zi-
mowych na terenie gminy, skutkujących ogłoszeniem 
przez Wojewodę stanu klęski żywiołowej, Przejmujący 
może wystąpić do Przekazującego o zwiększenie kwo-
ty wymienionej w § 4. 

§ 6 

1. Wydatkowanie środków, o których mowa w § 4, 
odbywać się może wyłącznie na cele określone w 
niniejszym porozumieniu. 

2. Niewłaściwe wykonanie przedmiotu porozumienia 
stanowić będzie podstawę do rozwiązania porozu-
mienia w drodze jednostronnej czynności dokonanej 
przez Przekazującego oraz zwrotu przez Przejmują-
cego środków finansowych przekazanych na zimo-
we utrzymanie dróg Przekazującemu, proporcjonal-
nie do okresu od którego porozumienie przestanie 
obowiązywać. 

3. Rozliczenie dotacji przeznaczonej na zimowe utrzy-
manie dróg Przejmujący przedkłada Przekazującemu 
w terminie do 30 kwietnia 2008 r. Środki finanso-
we, które nie zostaną wykorzystane na zimowe 
utrzymanie dróg, Przejmujący zwraca Przekazują-
cemu. Rozliczenia dotacji należy dokonać zgodnie  
z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do poro-
zumienia. 

§ 7 

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres od 
dnia 1 grudnia  2007 r. do dnia 15 kwietnia 2008 r. 

§ 8 

Przekazujący oświadcza, że przedmiot niniejszego po-
rozumienia objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzial-
ności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
przez zarządcę dróg. 

§ 9 

Zmiana i wcześniejsze rozwiązanie porozumienia  wy-
magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

 Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 11 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przekazujący: 
 

STAROSTA 
 

JAROSŁAW HUMENNY 
 
 

WRZESTAROSTA 
 

JÓZEF ANTONIAK 
 
 

S ARBNR  POWRATU 
 

TADEUSZ RASAŁA 

 Przejmujący: 
 

WÓJT 
 

WALDEMAR KWAŚNY 
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Załącznik nr 1 do porozumienia z dnia 
28 listopada 2007 r. (poz. 306) 

 

 
Załącznik nr 2 do porozumienia z dnia 
28 listopada 2007 r. (poz. 306) 

 
Spis treści 
 
1. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. Standardy zimowego utrzymania. 
2. Zestawienie dróg i ulic do zimowego utrzymania – obszar Gminy Miłkowice. 
3. Wykaz odcinków dróg do zimowego utrzymania przebiegających przez tereny zalesione w Gminie Miłkowice. 
4. Zestawienie tabelaryczne długości dróg i ulic do zimowego utrzymania w sezonie 2007/2008, obszar Gminy 

Miłkowice. Wykaz miejsc do posypywania. 
5. Mapa sieci dróg powiatowych do ZUD na terenie Gminy Miłkowice. 
6. Wykaz pracowników ZDP. 
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WAIAZ PŁCIYIKW ŁRKG ŁP ZIAPWWGP UTRZAAAYIA 
PRZWBIWGAJNCACH PZWZ TWRWYA ZAUW IPYW 

W GAIYIW AIUIPWICW 
 
 

1. Droga 2194D Rzeszotar4y – Grzymalin 
2. Droga 1250D Dobrzejów – Miłogostowice 
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AAPA  IWCI ŁRKG PPWIATPWACH 
ŁP ZIAPWWGP UTRZAAAYIA ŁRKG (ZUŁ) 

GA. AIUIPWICW 
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WAIAZ PRACPWYIIKW  
ZARZNŁU ŁRKG PPWIATPWACH W UWGYICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do porozumienia z dnia 
28 listopada 2007 r. (poz. 306) 

 
 

Dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej przez Powiat Legnicki gminom:  rotoszyce, Legnickie 
Pole, Miłkowicom oraz Miastu i Gminie Prochowice. 
 
Uprzejmie informuję, że dotacja przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg ma być rozliczona do 
30 kwietnia 2008 r. w oparciu o następujące zasady: 
1. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup materiałów i środków niezbędnych do 

realizacji ww. zadania oraz na świadczenie usług związanych z zapobieganiem i usuwaniem 
skutków zimy. 

2. Dotacja musi być rozliczona kserokopiami faktur, umowami-zleceniami i rachunkami uprosz-
czonymi, dowodami potwierdzającymi zapłatę. 

3. Dokumenty dotyczące wydatkowania środków finansowych muszą być szczegółowo opisa-
ne i zatwierdzone przez upoważnione przez Przejmującego osoby. 

4. Dokumenty finansowe mogą być wystawiane z datą wejścia w życie uchwał rad gmin  
o przejęciu zadań publicznych dotyczących zimowego utrzymania dróg. 

5. Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji należy składać w Wydziale  omunikacji i Dróg Sta-
rostwa Powiatowego w Legnicy. 
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PPRPZUAIWYIW  

zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. 
pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Prochowice 

w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu 
Uegnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 
        usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Prochowice 

 Na podstawie art. 6 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwał nr XR/57/2007 
Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powie-
rzenia prowadzenia zadań publicznych, nr XRr/80/2007 Rady  Miasta i Gmi-
ny Porochowice z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przejęcia prowa-
dzenia zadań publicznych, Powiat Legnicki, zwany dalej Przekazującym, re-
prezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach:  

Jarosława Humennego – Starosty Legnickiego  
Józefa Antoniaka – Wicestarosty Legnickiego  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Legnickiego – Tadeusza Rasały 

zawiera z Miastem i Gminą Prochowice, zwaną dalej Przejmującym,  
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Halinę  ołodziejską, 
porozumienie o następującej treści: 

 
 

§ 1 

Zarząd Powiatu przekazuje, a Wójt Gminy przyjmuje  
zadanie Zarządu Powiatu w zakresie zimowego utrzy-
mania odcinków dróg powiatowych na terenie Miasta  
i Gminy Prochowice, wymienionych w załączniku nr 1 
do porozumienia. 

§ 2 

Zadanie, o którym mowa w § 1, obejmuje zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zwalczania 
śliskości i odśnieżania przy zachowaniu standardów 
przewidzianych w planie zimowego utrzymania dróg, 
.stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia oraz 
jednokrotne sprzątanie pozimowe. 

§ 3 

1. Przejmujący zadanie wykonywać będzie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli mery-
torycznej i finansowej zimowego utrzymania dróg 
wymienionych w § 1. 

§ 4 

Na realizację powyższego zadania Przekazujący prze-
znaczył ryczałt w kwocie 35.776,00 zł, płatny w na-
stępujących terminach i wysokościach: 
   R   do dnia 15 stycznia 2008 r.  – 40%, 
  RR   do dnia 15 lutego 2008 r. – 25%, 
 RRR   do dnia 15 marca 2008 r.  – 25% 
Rr    do dnia 15 kwietnia 2008 r. – 10%. 

§ 5 

W razie wystąpienia bardzo trudnych warunków zi-
mowych na terenie gminy, skutkujących ogłoszeniem 
przez Wojewodę stanu klęski żywiołowej, Przejmujący 
może wystąpić do Przekazującego o zwiększenie kwo-
ty wymienionej w § 4. 

§ 6 

1. Wydatkowanie środków, o których mowa w § 4, 
odbywać się może wyłącznie na cele określone w 
niniejszym porozumieniu. 

2. Niewłaściwe wykonanie przedmiotu porozumienia 
stanowić będzie podstawę do rozwiązania porozu-
mienia w drodze jednostronnej czynności dokonanej 
przez Przekazującego oraz zwrotu przez Przejmują-
cego środków finansowych przekazanych na zimo-
we utrzymanie dróg Przekazującemu, proporcjonal-
nie do okresu od którego porozumienie przestanie 
obowiązywać. 

3. Rozliczenie dotacji przeznaczonej na zimowe utrzy-
manie dróg Przejmujący przedkłada Przekazującemu 
w terminie do 30 kwietnia 2008 r. Środki finanso-
we, które nie zostaną wykorzystane na zimowe 
utrzymanie dróg, Przejmujący zwraca Przekazują-
cemu. Rozliczenia dotacji należy dokonać zgodnie  
z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do poro-
zumienia. 

§ 7 

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres od 
dnia 1 grudnia  2007 r. do dnia 15 kwietnia 2008 r. 

§ 8 

Przekazujący oświadcza, że przedmiot niniejszego po-
rozumienia objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzial-
ności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
przez zarządcę dróg. 

§ 9 

Zmiana i wcześniejsze rozwiązanie porozumienia  wy-
magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

 Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 11 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przekazujący: 
 

STAROSTA 
 

JAROSŁAW HUMENNY 
 
 

WRZESTAROSTA 
 

JÓZEF ANTONIAK 
 
 

S ARBNR  POWRATU 
 

TADEUSZ RASAŁA 

 Przejmujący: 
 

BURMRSTRZ 
 

HALINA KOŁODZIEJSKA 
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Załącznik nr 1 do porozumienia z dnia 
28 listopada 2007 r. (poz. 307) 

 

 
 
WAIAZ PŁCIYIKW ŁRKG PP ZIAPWWGP UTRZAAAYIA PRZWBIWGAJNCACH PRZWZ TWRWYA ZAUW IPYW 

W GAIYIW PRPCHPWICW 
 
1. Droga 2179 D  Jaśkowice Legnickie – Szczedrzykowice,  
      Dąbie – Zichobórz 
2. Droga 2184 D Motyczyn – Szczedrzykowice 
3. Droga 1244 D  Lisowice – Gromadzyń 
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Załącznik nr 2 do porozumienia z dnia 
28 listopada 2007 r. (poz. 307) 

 
Spis treści 
 
1. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. Standardy zimowego utrzymania. 
2. Zestawienie dróg i ulic do zimowego utrzymania – obszar  Miasta i Gminy Prochowice. 
3. Wykaz odcinków dróg do zimowego utrzymania przebiegających przez tereny zalesione w Gminie Prochowi-

ce. 
4. Zestawienie tabelaryczne długości dróg i ulic do zimowego utrzymania w sezonie 2007/2008, obszar Miasta 

i Gminy Prochowice. Wykaz miejsc do posypywania. 
5. Mapa sieci dróg powiatowych do ZUD na terenie Miasta i Gminy Prochowice. 
6. Wykaz pracowników ZDP. 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 18 –  1449  – Poz. 307 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 18 –  1450  – Poz. 307 
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WAIAZ PRACPWYIIKW ZARZNŁU ŁRKG PPWIATPWACH 
W UWGYICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do porozumienia z dnia 
28 listopada 2007 r. (poz. 307) 

 
 

Dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej przez Powiat Legnicki gminom:  rotoszyce, Legnickie 
Pole, Miłkowicom oraz Miastu i Gminie Prochowice. 
 
Uprzejmie informuję, że dotacja przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg ma być rozliczona do 
30 kwietnia 2008 r. w oparciu o następujące zasady: 
1. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup materiałów i środków niezbędnych do 

realizacji ww. zadania oraz na świadczenie usług związanych z zapobieganiem i usuwaniem 
skutków zimy. 

2. Dotacja musi być rozliczona kserokopiami faktur, umowami-zleceniami i rachunkami uprosz-
czonymi, dowodami potwierdzającymi zapłatę. 

3. Dokumenty dotyczące wydatkowania środków finansowych muszą być szczegółowo opisa-
ne i zatwierdzone przez upoważnione przez Przejmującego osoby. 

4. Dokumenty finansowe mogą być wystawiane z datą wejścia w życie uchwał rad gmin  
o przejęciu zadań publicznych dotyczących zimowego utrzymania dróg. 

5. Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji należy składać w Wydziale  omunikacji i Dróg Sta-
rostwa Powiatowego w Legnicy. 



 
 –  1452  –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

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

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

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

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Rnternecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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