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2767

UCHWAŁA RADY POWIATU W MILICZU
NR XVI/133/2008

z dnia 5 września 2008 r.

zmieniająca uchzaie z jącazie zajo o ci jwaze  oąiaw za zajecie ąaja
dcogozego

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym ęDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.u,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
ęDz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115u Rada Powiatu w Miliczu uchwala, co
następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Miliczu nr XV/89/04
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wprowa-
dza się następujące zmiany:
1. W § 1 słowa „Zarząd Drogowy w Miliczu” za-

stępuje się słowami „Zarząd Powiatu w Miliczu”.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. wpłaty, o których mowa w § 1, stanowią
dochód powiatu milickiego z przeznacze-
niem na budowę, przebudowę, remont,
ochronę i utrzymanie dróg powiatowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Miliczu.

§ 3

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

PRZEWwDNIIZĄIY ReDY

CEZARY SIERPIŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
NR XX/125/2008

z dnia 6 sierpnia 2008 r.

z jącazie zajad gojąodacozania niecuchomo ciami jwanoziącami
ziajno ć Gmina Bacdo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ęDz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 roku z późn. zmianamiu, art. 13 ust. 1, art. 15, art. 34, art. 37
ust. 2 pkt 5, art. 67, art. 68, art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art.
76, art. 98 a, art. 107, art. 144 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami ęDz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku –
tekst jednolity z późniejszymi zmianamiu oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa uwytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości ęDz. U. Nr 175 , poz. 1459 z 2005 roku
z późn. zmianamiu Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł   I

Zajada ogólne

§ 1

1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieru-
chomościami stanowiącymi własność gminy.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1u Gminie, Bucmijwczu, Radzie – nalewy przez to

rozumieć odpowiednio Gminę Bardo, Burmi-
strza Miasta i Gminy Bardo, Radę Miejską w
Bardzie.

2u Ujwazie – nalewy przez to rozumieć ustawę z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami ęDz. U. z 2004 roku Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.u.

3u Planie miejjcozam – nalewy przez to rozu-
mieć miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy.

4u Gminnam zajobie niecuchomo ci – nalewy
przez to rozumieć nieruchomości stanowiące
własność gminy, które nie zostały oddane w
uwytkowanie wieczyste oraz nieruchomości
będące przedmiotem uwytkowania wieczyste-
go gminy.

5u Lo alu miejz alnam – nalewy przez to rozu-
mieć nieruchomość stanowiącą lokal miesz-
kalny wraz z pomieszczeniami przynalewnymi,
w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz
udziału w nieruchomości wspólnej.

6u Lo alu użaw ozam – nalewy przez to rozu-
mieć nieruchomość stanowiącą lokal uwytko-
wy wraz z pomieszczeniami przynalewnymi,
w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz
udziału w nieruchomości wspólnej.

7u Ojobie blij iej – nalewy przez to rozumieć
zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci ro-
dzeństwa, małwonka, osoby przysposabiające i
przysposobione przez osobę, która pozostaje ze
zbywcą faktycznie we wspólnym powyciu.

8u Wacenie niecuchomo ci – nalewy przez to ro-
zumieć postępowanie, w wyniku którego do-
konuje się określania wartości nieruchomości.

9u Szacozaniu niecuchomo ci – nalewy przez to
rozumieć czynności związane z określeniem
wartości nieruchomości.

10u Niecuchomo ci gcunwozej – nalewy przez to
rozumieć grunt wraz z częściami składowymi,
z wyłączeniem budynków i lokali, jeweli sta-
nowią odrębny przedmiot własności.

11u Oąiacie adiacenc iej – nalewy przez to rozu-
mieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem
wartości nieruchomości spowodowanym bu-
dową urządzeń infrastruktury technicznej z
udziałem środków Skarbu Państwa lub jedno-
stek samorządu terytorialnego albo scaleniem
i podziałem nieruchomości, a takwe podziałem
nieruchomości.

§ 2

W zakresie niezastrzewonym do kompetencji Rady
w niniejszej uchwale, gospodarowanie nieruchomo-
ściami nalewy do Burmistrza, który:
au dokonuje wyboru formy prawnej przekazania

nieruchomości osobom prawnym, osobom fi-
zycznym i jednostkom organizacyjnym nieposia-
dającym osobowości prawnej i podaje do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do obrotu cywilno-prawnego.

bu przeprowadza postępowanie przetargowe prze-
widziane przepisami prawa.

cu przeprowadza postępowanie przewidziane prze-
pisami prawa w przypadku przekazania nieru-
chomości osobom fizycznym i prawnym w try-
bie bezprzetargowym.

du zawiera umowy cywilno-prawne oraz w przy-
padkach przewidzianych ustawą wydaje decyzje
administracyjne.

ęRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/465/08 z dnia 11 wrze-
śnia 2008 r. stwierdzono niewawność § 2u

§ 3

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowią-
cymi własność gminy odbywa się na podstawie
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planu miejscowego, a w przypadku jego braku
wg studium kierunków i uwarunkowań.

2. Zgodnie z celem wynikającym z planu miejsco-
wego, Burmistrz przeznacza nieruchomości
wchodzące w skład gminnego zasobu do: sprze-
dawy, zamiany, zrzeczenia się, oddania w wieczy-
ste uwytkowanie, w najem lub dzierwawę, uwycze-
nia, oddania w trwały zarząd, a takwe obciąwania
ograniczonymi prawami rzeczowymi, wznoszenia
jako wkłady niepienięwne ęaportyu do spółek, prze-
kazywania jako wyposawenie tworzonych przed-
siębiorstw, jak i majątek tworzonych fundacji, w
tym równiew w formie darowizny partnerowi
prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 19
ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o part-
nerstwie publiczno-prywatnym jako wkład własny
podmiotu publicznego w celu realizowania zadań
publicznych w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego, z zastrzeweniem art.25 ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym ęDz. U. Nr
169, poz.1420 z 28 lipca 2005 rokuu na zasa-
dach określonych w niniejszej uchwale.

3. Burmistrz kawdorazowo wyrawa wolę sprzedawy,
oddania w uwytkowanie wieczyste, najem lub
dzierwawę, zamianę lub uwyczenie oraz oddanie
w trwały zarząd, a takwe obciąwania ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi w drodze zarządzenia
z uwzględnieniem postanowień z niniejszej
uchwały.

§ 4

1. Burmistrz mowe przeznaczyć do sprzedawy, na
zasadach określonych w niniejszej uchwale, na-
stępujące mienie gminy:
1u Budynki i lokale mieszkalne.
2u Budynki i lokale uwytkowe.
3u Działki gruntowe na terenie miasta i gminy

Bardo przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe, zagrodowe, rzemieślnicze,
letniskowe, usługowe i przemysłowe.

4u Działki gruntowe na terenie miasta i gminy
Bardo oddane uprzednio w uwytkowanie wie-
czyste.

5u Garawe stanowiące część budynków miesz-
kalnych oraz wolno stojące.

6u Pomieszczenia gospodarcze ękomórki woln-
stojące lub w zabudowie ciągłeju.

7u Udziały gminy w nieruchomościach zabudo-
wanych, niezabudowanych na terenie gminy
Bardo.

8u Grunty przeznaczone na cele rolne i leśne.
2. Burmistrz mowe oddać w uwytkowanie wieczyste

działki, zlokalizowane w granicach miasta Bardo,
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
zagrodowe, letniskowe, usługowe, rzemieślnicze
i przemysłowe.

§ 5

1. Prawo uwytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej mowe być przedmiotem wkładu nie-
pienięwnego ęaportuu wniesionego do spółki.

2. Nieruchomości stanowiące własność gminy mo-
gą być przedmiotem zamiany na nieruchomości
stanowiące własność osób fizycznych lub osób
prawnych.

3. Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom
organizacyjnym w trwały zarząd, a takwe odda-
wane w najem, dzierwawę oraz uwyczanie.

§ 6

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom
fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich na-
bywaniu przysługuje osobom wymienionym w
art. 34 ust. 1 pkt 1–3 ustawy na zasadach w
niej wymienionych.

2. Do przetargu na dzierwawę mają zastosowanie
przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku ęDz. U. Nr 207 poz.
2108 z 2004 rokuu.

3. Ienę nieruchomości wpisanej do rejestru zabyt-
ków obniwa się o 50k i mowe zostać rozłowona
na raty roczne przez okres do 10 lat, płatne do
31 marca kawdego roku.
Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z
tego tytułu podlega zabezpieczeniu.

ęRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-10/465/08 z dnia 11 września
2008 r. stwierdzono niewawność § 6 ust. 3 we frag-
mencie: „i mowe zostać rozłowona na raty roczne przez
okres do 10 lat, płatne do 31 marca kawdego roku.”u

§ 7

1. Za oddanie nieruchomości gruntowej w uwytko-
wanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i
opłaty roczne.
wpłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym
zostało ustanowione prawo uwytkowania wie-
czystego.

2. wpłaty roczne z tytułu uwytkowania wieczystego
ustala się wg stawki procentowej od ceny nieru-
chomości gruntowej ustalonej na podstawie jej
wartości określonej przez rzeczoznawcę mająt-
kowego.

3. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu
uwytkowania wieczystego wynosi:
1u 15k ceny nieruchomości gruntowej ustalonej

w umowie sprzedawy, w przypadku oddania
nieruchomości na cele:
au budownictwa mieszkaniowego, realizację

urządzeń infrastruktury technicznej i in-
nych celów publicznych

bu pracownicze ogrody działkowe dla organi-
zacji zrzeszających działkowców

cu na rzecz Skarbu Państwa
du na działalność charytatywną, opiekuńczą,

kulturalną, oświatową, na cele niezwiąza-
ne z działalnością zarobkową

4. 25k ceny nieruchomości ustalonej w umowie
sprzedawy, w przypadku oddania nieruchomości
na cele inne niw wymienione w punkcie 1.

ęRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-10/465/08 z dnia 11 września
2008 r. stwierdzono niewawność § 7 ust. 3 i ust. 4u

Sączedaż i ącze jzwaicenie użaw ozania
zieczajwego na ziajno ć

§ 8

Udziela się bonifikaty od ceny sprzedawy osobom
fizycznym na nieruchomości pozostających w ich
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uwytkowaniu wieczystym, a takwe w przypadku
przekształcenia uwytkowania wieczystego na wła-
sność zabudowanych na cele mieszkaniowe, sta-
nowiących własność Gminy Bardo, w wysokości:
au 95k dla kawdego nabywcy, który dokona zapła-

ty gotówką
bu 60k dla kawdego nabywcy, który dokona zapła-

ty w równych ratach rocznych płatnych przez
okres do 10 kolejnych lat poczynając od roku, w
którym zawarto umowę sprzedawy nieruchomo-
ści.

§ 9

1. wpłata z tytułu sprzedawy prawa uwytkowania
wieczystego ustalona zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w § 8 mowe być na wniosek osoby, któ-
ra nabywa własność nieruchomości, rozłowona
na równe raty roczne płatne przez okres do
10 kolejnych lat, poczynając od roku, w którym
zawarto umowę sprzedawy nieruchomości.

ęRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/465/08 z dnia 11 wrze-
śnia 2008 r. stwierdzono niewawność § 9 ust. 1u
2. Rozłowona na raty niespłacona część ceny

sprzedawy podlega oprocentowaniu w wysokości
10k od niespłaconej nalewności w stosunku
rocznym.

§ 10

Koszty związane z wyceną nieruchomości oraz
sporządzeniem aktu notarialnego, a takwe ewentu-
alnego zabezpieczenia hipotecznego w przypadku
rozłowenia na raty ceny zakupu nieruchomości grun-
towej, ponosi nabywca.
ęRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/465/08 z dnia 11 wrze-
śnia 2008 r. stwierdzono niewawność § 10u

Oąiawa adiacenc ie

§ 11

Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej
rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod
ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cie-
płowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomu-
nikacyjnych.

§ 12

1. Ustala się dla gruntów Gminy stawkę procento-
wą opłaty adiacenckiej na rzecz gminy z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości spowodowane-
go budową urządzeń infrastruktury technicznej z
udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego, środków pochodzą-
cych z budwetu Unii Europejskiej lub ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z
wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w
planie miejscowym na cele rolne i leśne, w wy-
sokości 20k równicy miedzy wartością, jaką
miała nieruchomość przed wybudowaniem tych
urządzeń, a wartością, jaką nieruchomość ma po
ich wybudowaniu.

2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty
adiacenckiej na grunty z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
dokonanego na wniosek właściciela lub uwyt-
kownika wieczystego, który wniósł opłaty rocz-
ne za cały okres uwytkowania tego prawa w wy-
sokości 30k równicy wartości nieruchomości.

3. wbowiązek wniesienia opłaty adjacenckiej ustala
Burmistrz w drodze decyzji.

4. wpłaty adiacenckie mogą być rozłowone na raty
na zasadach wym. w art.147 i 148 ustawy.

R o z d z i a ł   II

Zajada nabazania

§ 13

Burmistrz wykonuje czynności związane z nabywa-
niem nieruchomości z zastrzewenie § 14 ust.1.

§ 14

1. Burmistrz nie mowe bez zgody Rady Miejskiej w
Bardzie nabywać nieruchomości, których cena
przekracza kwotę 30 000,00 zł.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, dotyczy sumy
cen nieruchomości nabywanych w drodze czyn-
ności prawnych, dokonywanych w danym roku
kalendarzowym.

3. Ust. 1 i 2 nie mowe naruszać regulacji odpo-
wiedniej uchwały budwetowej.

R o z d z i a ł   III

Zajada zbazania lo ali i budan óz

§ 15

Burmistrz wykonuje czynności związane ze zbywa-
niem nieruchomości, z zastrzeweniem § 16 ust.1.

§ 16

1. Burmistrz nie mowe bez zgody Rady Miejskiej w
Bardzie zbywać nieruchomości, których cena
wywoławcza przekracza kwotę 3 500 000,00 zł.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, dotyczy sumy
cen nieruchomości zbywanych w drodze czyn-
ności prawnych, dokonywanych w danym roku
kalendarzowym.

3. Ust.1 i 2 nie mowe naruszać regulacji odpowied-
niej uchwały budwetowej.

§ 17

1. Sprzedaw lokali mieszkalnych na rzecz dotych-
czasowych najemców następuje w trybie bez-
przetargowym.

2. Sprzedaw wolnych lokali mieszkalnych następuje
w trybie przetargowym.

3. Sprzedaw lokali odbywa się z jednoczesną sprze-
dawą lub oddaniem w uwytkowanie wieczyste
ułamkowych części gruntu wydzielonego geode-
zyjnie w granicach spełniających wymogi działki
budowlanej.

4. Ienę sprzedawy ustala Burmistrz na podstawie
wartości nieruchomości określonej przez rzeczo-
znawcę majątkowego zgodnie z ustawą.

5. Iena sprzedawy lokalu mieszkalnego sprzedawa-
nego w trybie bezprzetargowym mowe być na
wniosek nabywcy rozłowona na raty płatne przez
okres 10 lat w ratach rocznych wraz z odsetka-
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mi od pozostałych do spłaty nalewność w wyso-
kości 10k w stosunku rocznym.

6. W przypadku rozłowenia ceny sprzedawy na raty
wysokości pierwszej wpłaty nie mowe być niwsza
niw 10k ceny lokalu mieszkalnego ustalonej w
umowie sprzedawy.

7. Spłata mowe nastąpić w terminach wcześniej-
szych. W przypadku dokonania przez nabywcę
przedterminowej jednorazowej wpłaty pozosta-
łych rat z tytułu kupna lokalu mieszkalnego od-
setki od niespłaconych rat podlegają umorzeniu.

8. Jeweli najemca nabył lokal w systemie ratalnym i
chce go zbyć przed spłaceniem zadłuwenia, zo-
bowiązany jest przed transakcją uiścić pełną
kwotę zadłuwenia.

ęRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/465/08 z dnia 11 wrze-
śnia 2008 r. stwierdzono niewawność § 17 ust. 5,
ust. 6, ust. 7 i ust. 8u

§ 18

1. W przypadku sprzedawy lokali mieszkalnych w
budynku stosuje się bonifikatę przy zapłacie ce-
ny:
au 99k – dla kawdego nabywcy lokalu miesz-

kalnego wybudowanego przed 1945 rokiem
bu 90 k – dla kawdego nabywcy budynku lub

lokalu mieszkalnego wybudowanego od 1945
roku do 1994 roku

cu 40k – dla kawdego nabywcy budynku lub lo-
kalu mieszkalnego wybudowanego po 1
stycznia 1995 roku, który zakupi nierucho-
mość za gotówkę

du 20k – dla kawdego nabywcy budynku lub lo-
kalu mieszkalnego wybudowanego po
1 stycznia 1995 roku, który zakupi nieru-
chomość w systemie ratalnym.

2. Wykup lokalu lub budynku powinien nastąpić w
terminie do 6 miesięcy od daty otrzymania przez
wnioskodawcę wyceny lokalu.

3. W przypadku niedotrzymania terminu w punkcie
2 lub odstąpienia od wnioskowanego zakupu po
otrzymaniu wyceny wniosek pozostawia się bez
rozpatrzenia.

4. Upowawnia się Burmistrza do przedłuwenia termi-
nu sprzedawy zawartego w punkcie 2 w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach.

§ 19

Bonifikaty określone w § 18 pkt 1 obowiązywać
będą do dnia 31.12.2008 roku.

§ 20

1. W przypadku wykonywania przez Gminę inwe-
stycji związanych z wymianą pokrycia dacho-
wego lub wykonaniem elewacji, przed sprzedawą
lokalu mieszkalnego lub uwytkowego, do ceny
lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątko-
wego dolicza się wartość ęzgodnie z udziałem w
nieruchomościu nakładów poniesionych przez
Gminę na wykonanie inwestycji.

2. Wartość nakładów poniesionych przez Gminę
jest corocznie pomniejszona o koszt amortyzacji,
licząc od roku następującego po roku, w którym
wykonano inwestycję, w wysokości:

au10k dla inwestycji związanych z wykonaniem
elewacji,

bu 5k dla inwestycji związanych z wykonaniem
pokrycia dachowego.

§ 21

1. Wyłączeniu ze sprzedawy podlegają następujące
nieruchomości gminne:
au Lokal mieszkalny nr 1 połowony w Bardzie

przy ul. Rynek 14
bu Lokal mieszkalny nr 2 połowony w Bardzie

przy ul. Rynek 14
2. Sprzedaw lokali uwytkowych na rzecz dotychcza-

sowych najemców następuje w trybie bezprze-
targowym.

3. Sprzedaw wolnych lokali uwytkowych następuje
w trybie przetargowym.

4. Sprzedaw lokali uwytkowych odbywa się z jedno-
czesną sprzedawą lub oddaniem w uwytkowanie
wieczyste ułamkowych części gruntu.

5. Ienę sprzedawy ustala Burmistrz na podstawie
wartości nieruchomości określonej przez rzeczo-
znawcę majątkowego zgodnie z ustawą.

6. Iena lokalu obejmuje lokalu wraz z pomieszcze-
niami przynalewnymi, w rozumieniu ustawy o
własności lokali oraz udział w nieruchomości
wspólnej.

7. Iena lokalu sprzedawanego w drodze bezprze-
targowej podlega zapłacie nie później niw do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność.

ęRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/465/08 z dnia 11 wrze-
śnia 2008 r. stwierdzono niewawność § 21 ust. 7u

R o z d z i a ł   IV

Zajada obciążania niecuchomo ci

§ 22

Zasady obciąwania nieruchomości regulują przepisu
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

R o z d z i a ł   V

Zajada zadziecżaziania lub zanajmozania niecu-
chomo ci na czaj oznaczona diużjza niż wcza lawa
                   lub na czaj nieoznaczona.

§ 23

Burmistrz wykonuje bez zgody Rady Miejskiej w
Bardzie czynności prawnych dotyczących wydzier-
wawiania nieruchomości na czas oznaczony dłuwszy
niw trzy lata lub na czas nieoznaczony w przypadku:
1. nieruchomości przeznaczonych w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego pod te-
reny rolne;

2. nieruchomości przeznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod
cele publiczne.

ęRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/465/08 z dnia 11 wrze-
śnia 2008 r. stwierdzono niewawność § 23u

§ 24

1. Grunty rolne oraz te, które w planach miejsco-
wych zagospodarowania przestrzennego prze-
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znaczone są na cele inne niw rolnicze, a są prze-
znaczone na cele inwestycyjne, zbywane są w
drodze przetargu:
au sprzedaw nieruchomości rolnych następuje z

uwzględnieniem prawa pierwokupu stosow-
nie do przepisów ustawy o ustroju rolnym w
drodze przetargu

bu przy sprzedawy w drodze przetargowej zapła-
ta ceny winna nastąpić najpóźniej w dniu
podpisania umowy

§ 25

1. Grunty stanowiące własność gminy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z planem zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy mogą
być oddawane w dzierwawę w drodze przetargu
albo w trybie bezprzetargowym.

2. Zasady przetargu na oddanie w dzierwawę grun-
tów ustala Burmistrz Miasta i Gminy.

3. Burmistrz Miasta i Gminy mowe odstąpić od
przetargowej formy dzierwawy:
– na rzecz dotychczasowego dzierwawcy lub

uwytkownika
– na okres nie dłuwszy niw 3 lata
– gdy jest jeden oferent na daną nieruchomość

ęRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/465/08 z dnia 11 wrze-
śnia 2008 r. stwierdzono niewawność § 25 ust. 3u

§ 26

1. Nieruchomości stanowiące gminny zasób nieru-
chomości mogą być wydzierwawione jako działki
rekreacyjne i warzywne.

2. Za działki rekreacyjne i warzywne uwawa się
działki do 10 arów.

Pojwanozienia  ońcoze

§ 27

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zleca rzeczoznaw-
cy majątkowemu wycenę nieruchomości. Koszty
związane z przygotowaniem nieruchomości do zby-
cia w drodze bezprzetargowej i przetargowej: kosz-
ty wyceny nieruchomości ędziałki, lokaluu, koszty
opinii zawodowej organizacji rzeczoznawców w
przypadku rozbiewności wyceny nieruchomości,
koszty inwentaryzacji, koszty podziałów nierucho-
mości, koszty opracowań geodezyjno-
kartograficznych ęopisy i mapy nieruchomościu,
koszty okazania granic nieruchomości oraz koszty
opłat notarialnych, a takwe ewentualny podatek
VeT – ponosi nabywca.

W przypadku sprzedawy bezprzetargowej, wniosko-
dawca przed wszczęciem postępowania powinien
wpłacić zaliczkę w wysokości 400 zł. W przypadku
odstąpienia od kupna z winy wnioskodawcy, za-
liczka przepada na rzecz Gminy.
W przypadku sprzedawy w drodze przetargu cenę
wywoławczą nieruchomości powiększa się o koszty
związane z przygotowaniem nieruchomości do
sprzedawy.
ęRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/465/08 z dnia 11 wrze-
śnia 2008 r. stwierdzono niewawność § 27 zdanie
drugie, trzecie i czwarteu

§ 28

W sprawach wszczętych, a nie zakończonych sto-
suje się przepisy dotychczasowe.

§ 29

Tracą moc uchwały:
– Uchwała nr XIX/157/04 Rady Miejskiej w Bar-

dzie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie:
zasad gospodarowania nieruchomościami sta-
nowiącymi własność Gminy Bardo.

– Uchwała nr XXXIII/249/06 Rady Miejskiej w
Bardzie z dnia 20 kwietnia 2006 roku zmieniają-
ca uchwałę nr XIX/157/04 Rady Miejskiej w
Bardzie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami sta-
nowiącymi własność Gminy Bardo.

– Uchwała nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Bardzie z
dnia 29 października 2007 roku w sprawie:
wprowadzenia zmiany do uchwały nr
XIX/157/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29
grudnia 2004 roku w sprawie zasad gospoda-
rowania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Bardo.

§ 30

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Bardo.

§ 31

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w
wycie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY MIEJSKIEJ

KAZIMIERA SZYMAŃSKA
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2769

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
NR XXVIII/234/08

z dnia 25 lipca 2008 r.

o zmianie uchzaia z jącazie zajad gojąodacozania niecuchomo ciami
jwanoziącami ziajno ć Gmina Bajwczaca Kiodz a

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” oraz art. 40 ust 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm1u oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 4, art. 68 ust. 1,
art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 i 4 art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ęDz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603, z późn. zm.2u – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co na-
stępuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w By-
strzycy Kłodzkiej z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowią-
cymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka ęDz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 44, poz. 694, z
późn. zm.3u, wprowadza się następujące zmiany:
1/ w załączniku nr 1 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przy sprzedawy lokalu mieszkalnego
wraz z ułamkową częścią gruntu przynalew-
nego do lokalu ęudział w nieruchomości
wspólneju oraz przy sprzedawy lokalu miesz-
kalnego wraz z oddaniem w uwytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu przyna-
lewnego do lokalu, na rzecz najemcy udziela
się bonifikaty od ustalonej ceny w następują-
cej wysokości:
1/ w przypadku jednoczesnej sprzedawy

wszystkich lokali mieszkalnych w budynku
w wysokości – 99k ceny,

2/ w przypadku indywidualnej sprzedawy za
gotówkę i na raty w wysokości – 98 k
ceny,

3/ najemcy wykupującemu lokal mieszkalny
oraz grunt do niego przynalewny ęudział w
nieruchomości wspólneju i ubiegającemu
się o zwrot kaucji mieszkaniowej w wyso-
kości – 50k ceny,

4/ w przypadku sprzedawy domu jednoro-
dzinnego wraz z gruntem ędotyczy to tak-
we tzw. bliźniakówu na rzecz najemcy – w
wysokości 80k ceny”.

2/ w załączniku nr 1 w § 3 – dodaje się ust. 4 i 5,
o następującym brzmieniu:
„4.Bonifikaty, o których mowa w § 3 ust. 1, są

stosowane wobec osób składających wnioski o
wykup lokali mieszkalnych bądź budynków
mieszkalnych do dnia 31 grudnia 2009 r.

5. Najemcy, którzy złową wnioski o wykup lokali
mieszkalnych bądź budynków mieszkalnych

po dniu 31 grudnia  2009 r., będą uprawnieni
do bonifikaty od ustalonej ceny w następują-
cych wysokościach:
1/ w przypadku jednoczesnej sprzedawy

wszystkich lokali mieszkalnych w budynku
w wysokości – 80k ceny,

2/ w przypadku indywidualnej sprzedawy za
gotówkę i na raty w wysokości – 80k
ceny,

3/ najemcy wykupującemu lokal mieszkalny
oraz grunt do niego przynalewny ęudział w
nieruchomości wspólneju i ubiegającemu
się o zwrot kaucji mieszkaniowej w wyso-
kości – 50k ceny,

4/ w przypadku sprzedawy domu jednoro-
dzinnego wraz z gruntem ędotyczy to tak-
we tzw. bliźniakówu na rzecz najemcy – w
wysokości 50k ceny.”

3/ w załączniku nr 2 w § 2 ust. 3 – dodaje się pkt
5, o następującym brzmieniu:

„5/ z podmiotem, który realizuje wyłącznie okre-
ślone w swoim statucie cele publiczne, a do-
chody w całości przeznacza na działalność sta-
tutową."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY MIEJSKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.
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2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.
1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69,
poz. 468 i Nr 173, poz. 1218.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 98, poz. 1682, z
2008 r. Nr 143, poz.1706.

2770

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
NR XVI/188/08

z dnia 2 września 2008 r.

uchalająca uchzaie nc XXXIII/405/06 Rada Miejj iej z Pol ozicach z dnia
30 czeczca 2006 c. z jącazie ujwalenia boniai awa ącza ącze jzwaiceniu ącaza
użaw ozania zieczajwego z ącazo ziajno ci niecuchomo ci ączeznaczonach
      na cele miejz anioze ocaz zajad coziożenia jąiawa należno ci na cawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz, 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218u uchwala się, co
następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr XXXIII/405/06 Rady Miejskiej
w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w spra-
wie ustalenia bonifikaty przy przekształceniu prawa
uwytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
oraz zasad rozłowenia spłaty nalewności na raty.

§ 2

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

PRZEWwDNIIZĄIY ReDY

STEFAN CIŻMAR

2771

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
NR XXIII/157/08

z dnia 9 września 2008 r.

z jącazie ąodzażjzenia zajo o ci zj aźni a ącocenwozego zadaw óz
ączaąadającach na nocmawazną ąozieczchnie zajmozanego lo alu lub aa -
wacznach zadaw óz ąonojzonach za lo al miejz alna, jiużącego do obliczenia
                                      dodaw u miejz aniozego

Na podstawie art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych ęDz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734; z 2002 r.
Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 240, poz.
2406; z 2006 r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587 i Nr 208, poz. 1535;
z 2007 r. Nr 35, poz. 219u oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218u
Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:
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§ 1

Podwywsza się o 10 punktów procentowych wyso-
kość wskaźnika procentowego wydatków przypa-
dających na normatywną powierzchnię zajmowa-
nego lokalu lub faktycznych wydatków  ponoszo-
nych za lokal mieszkalny słuwącego do obliczenia
dodatku mieszkaniowego z 60k na 70k.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Przemków.

§ 3

Traci moc uchwała nr XVI/83/03 Rady Miejskiej w
Przemkowie z dnia 30 grudnia 2003 r.

§ 4

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

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY MIEJSKIEJ

JACEK JANIKOWSKI

2772

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
NR XXIII/158/08

z dnia 9 września 2008 r.

z jącazie o ce lenia zajad ujwalania i ąobocu ocaz wecminóz ąiawno ci
i zajo o ci jwaze  oąiawa od ąojiadania ąjóz

Na podstawie art. 1 pkt 7, art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ęDz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.
730u w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218u Rada Miejska
w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów na
obszarze Miasta i Gminy Przemków w wysokości:
1u 30,00 zł rocznie od jednego psa,
2u 20,00 zł rocznie za kawdego następnego posia-

danego psa.

§ 2

1. wpłata od posiadania psów jest płatna z góry
bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku
podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia
wejścia w posiadanie psa, w kasie Urzędu Gmi-
ny i Miasta w Przemkowie lub na rachunek
Urzędu Gminy i Miasta w Przemkowie.

2. wpłata od posiadania psów jest pobierana
w wysokości połowy stawki określonej w § 1,

jeweli osoba weszła w posiadanie psa po
30 czerwca roku podatkowego

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Przemków.

§ 4

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY MIEJSKIEJ

JACEK JANIKOWSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 259 –  20243  – Poz. 2773 i 2774

2773

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
NR XXIII/159/08

z dnia 9 września 2008 r.

zmieniająca uchzaie nc XI/75/07 Rada Miejj iej z Pczem ozie z dnia
28 zcze nia 2007 c. z jącazie udzielania i cozmiacu zniże  godzin dada -
wacznach, zachozazczach i oąie uńczach dla nauczacieli,  wócam ąozie-
czono jwanozij a  iecoznicze z ąlacóz ach o ziawozach na wecenie gmina
                                             Pczem óz

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  ęDz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr  158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,
Nr 247, poz. 1821u oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218u Rada
Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 uchwały nr XI/75/07 Rady Miejskiej w
Przemkowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie
udzielania i rozmiaru zniwek godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w pla-
cówkach oświatowych na terenie gminy Przem-
ków, wprowadza się następujące zmiany:
1u oznaczenie przez liczebnik porządkowy „1” tre-

ści paragrafu skreśla się;
2u w tabeli obejmującej wykaz stanowisk kierowni-

czych w placówkach oświatowych na terenie
gminy Przemków dodaje się treść w brzmieniu:

4. wicedyrektor 18 11 7

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Przemków.

§ 3

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

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY MIEJSKIEJ

JACEK JANIKOWSKI

2774

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XXXIII/188/08

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

z jącazie zmiana Swawuwu O cod a Pomoca Sąoiecznej z Śziebodzicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianamiu uchwala się co następuje:
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§ 1

W Statucie wśrodka Pomocy Społecznej w Świebo-
dzicach uchwalonym uchwałą nr XXV/224/04 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 maja 2004
roku w sprawie: uchwalenia Statutu wśrodka Po-
mocy Społecznej w Świebodzicach wprowadza się
następujące zmiany:
1. w § 2 dodaje się punkt 2au w brzmieniu:

„2au ustawie o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, nalewy przez to rozumieć  ustawę
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów ęDz. U. z 2007 roku
Nr 192, poz.1378 ze zm.u”

2. w § 2 dodaje się punkt 10u w brzmieniu:
„10u funduszu alimentacyjnym, nalewy rozumieć
system wspierania osób uprawnionych do ali-
mentów środkami finansowymi z budwetu pań-
stwa.”

3. w § 7 dodaje się punkt 8u w brzmieniu:
„8u prowadzenie postępowań w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.”

4. w § 12 ust.1 punkt 5u otrzymuje brzmienie:
„5u Sekcja świadczeń rodzinnych i funduszu ali-
mentacyjnego,”

5. w § 12 ust.1 punkt 6u otrzymuje brzmienie:
„6u Księgowość,”

6. w § 12 ust.1 punkt 7u otrzymuje brzmienie:
„7u wbsługa gospodarcza ośrodka.”

7. w § 12 ust.1 skreśla się punkt 8u.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ 3

Uchwała wchodzi w wycie w terminie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

PRZEWwDNIIZĄIe ReDY

ELŻBIETA HORODECKA

2775

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XXXIII/192/08

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

z jącazie zaliczenia do  awegocii dcóg gminnach ulica Łącznej
z Śziebodzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ętekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.u oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych ętekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z późn. zm.u, Rada Miejska  w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zalicza się ulicę Łączną w Świebodzicach o nume-
rze drogi 2914 do kategorii dróg gminnych o prze-
biegu ęod drogi krajowej nr 34 do drogi wojewódz-
kiej nr 374u w granicach administracyjnych miasta
Świebodzice połowonej na działkach: nr 152 – ar-
kusz mapy nr 3, nr 226 i 240 – arkusz mapy nr 5
nr 395/2, 384/1,394/1, 388/3 – arkusz mapy nr 9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ 3

Uchwała wchodzi w wycie w terminie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

PRZEWwDNIIZĄIe ReDY

ELŻBIETA HORODECKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE
NR XXVII/127/2008

z dnia 9 września 2008 r.

z jącazie o ce lenia zajo o ci jwaze  ąodaw u od niecuchomo ci
na objzacze miajwa Zazidoza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ętekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianamiu, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych ętekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844u, Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

wkreśla się następujące stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie miasta Zawidowa:
1. wd gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,74 zł od 1 m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł
od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności powytku pu-
blicznego przez organizacje powytku publicz-
nego – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni.

2. wd budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni

uwytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,81 zł od 1 m2

powierzchni uwytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 po-
wierzchni uwytkowej,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni
uwytkowej,

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności powytku pu-

blicznego przez organizacje powytku publiczne-
go – 6,64 zł od 1 m2 powierzchni uwytkowej.

3. wd budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych ętekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz.844  z późniejszymi zmianamiu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zawidowa.

§ 3

Traci moc uchwała nr XIII/60/2007 Rady Miejskiej
w Zawidowie z dnia 2 października 2007 roku w
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomo-
ści na obszarze miasta Zawidowa.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od
1 stycznia 2009 roku.

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY MIEJSKIEJ

ROBERT DRABKO
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2777

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁYKA
NR XX/224/08

z dnia 11 września 2008 r.

z jącazie zmiana uchzaia nc 50/X/93 Rada Gmina Diugoie a z dnia
6 lijwoąada 1993 c. z jącazie nadania jwawuwu Gminnej Bibliowece Publicznej
                                              z Diugoiece

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.u oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach ęDz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.u Rada Gminy Długołęka
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 50/X/93 Rady Gminy Długołęka z
dnia 6 listopada 1993 r. w sprawie nadania statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej w Długołęce, w za-
łączniku do uchwały stanowiącym Statut Gminnej
Biblioteki Publicznej w Długołęce wprowadza się
następującą zmianę:
– § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10
1. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy za-

stępcy.
2. Zastępcę powołuje i odwołuje dyrektor.
3. w powołaniu i odwołaniu zastępcy dyrektor

informuje Wójta Gminy Długołęka.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Długołęka.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Gminy Długołęka i w siedzibie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Długołęce oraz przez za-
mieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej Gminy Długołęka.

§ 4

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

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY GMINY

MIROSŁAW DUDA

2778

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERUONIAW
NR XXVI/237/08

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

z jącazie zmiana uchzaia nc XXVI/275/05 Rada Gmina Dziecżonióz
z dnia 27  ziewnia 2005 co u z jącazie nadania Swawuwu O cod a Pomoca
                              Sąoiecznej Gmina Dziecżonióz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 20 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 ze zmianamiu Rada Gminy Dzierwoniów uchwala, co na-
stępuje:

§ 1

W uchwale nr XXVI/275/05 Rady Gminy Dzierwo-
niów z dnia 27 kwietnia 2005 roku wprowadza się
następujące zmiany :
1. W § 3 ww. uchwały dopisuje się pkt 7 w

brzmieniu :
„7. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów

ęDz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 ze
zmianamiu”.

2. W § 5 ww. uchwały dopisuje się pkt 4 w
brzmieniu:
„4. wśrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierwo-
niów prowadzi postępowanie wobec dłuwników
alimentacyjnych  oraz postępowanie w sprawie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego”.
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§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Dzierwoniów.

§ 3

Uchwała wchodzi w wycie  w terminie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od
1 października 2008 roku.

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY GMINY

ADAM JAN MAK

2779

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERUONIAW
NR XXVI/238/08

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

z jącazie: zmiana uchzaia nc X/98/07 Rada Gmina Dziecżonióz z dnia
30 jiecąnia 2007 c. z jącazie: nadania Swawuwu Bibliowece Publicznej Gmina
                             Dziecżonióz z jiedzibą z Mo cij u

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r
o bibliotekach ęDz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zmu oraz art. 18 ust. 2
pkt 9, lit. „h” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ęDz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.u Rada Gminy Dzierwoniów uchwa-
la, co następuje:

§ 1

W § 1 ust. 8 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy
Dzierwoniów z siedzibą w Mościsku pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

2u Filia nr 2 w Uciechowie ul. Piastowska nr 1,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY GMINY

ADAM JAN MAK

2780

UCHWAŁA RADY GMINY W JEMIELNIE
NR XXIII/103/08

z dnia 6 sierpnia 2008 r.

z jącazie zmiana uchzaia nc XVII/70/08 Rada Gmina z Jemielnie z dnia
31 jwacznia 2008 c. z jącazie  uwzoczenia ąlacóz i o ziawozo-
zachozazczej ąod nazzą – Sz olne Schconij o Miodzieżoze „Pod Liąami”
ącza Zejąole Sz ói z Jemielnie – z jiedzibą z Jemielnie nc 41 ocaz
                         nadania a wu zaiożacielj iego i jwawuwu

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ęt.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.u, zgodnie z art. 58 ust. 1 i 6, w związku z art. 5 ust. 5a i i 5b oraz art.
5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ęDz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.u oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ęDz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zmian.u – Rada Gminy uchwala, co następuje:
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§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do statutu
Szkolnego Schroniska Młodziewowego „Pod Lipami”
przy Zespole Szkół w Jemielnie, z siedzibą w Je-
mielnie nr 41, stanowiącego załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/70/08 Rady Gminy w Jemielnie z
dnia 31 stycznia 2008 r.:
1u pkt III otrzymuje następujące brzmienie:

„III. ZeDeNIe I KwMPETENIJE DYREKTwRe
SISRwNISKe

§ 3
1. Schroniskiem kieruje Dyrektor Schroniska po-

wołany przez  Wójta Gminy.
2. Dyrektor planuje, organizuje i nadzoruje pracę

Schroniska, a w szczególności:
au reprezentuje je na zewnątrz,
bu sprawuje nadzór nad pracownikami,
cu dysponuje środkami określonymi w planie fi-

nansowym,
du wykonuje zadania wynikające z przepisów o

zatrudnianiu,
eu ustala organizację pracy Schroniska,
fu występuje do organu prowadzącego Schroni-

sko o ustalenie wysokości opłat za korzystanie
z miejsc noclegowych w Schronisku,

gu planuje i organizuje działalność gospodarczo-
administracyjną Schroniska,

hu organizuje i kieruje pracą podległych pracowni-
ków,

iu realizuje zadania zgodnie z planem pracy oraz
wytycznymi organów nadzorujących,

ju dba o właściwy poziom: informacji turystycz-
nej, wystroju Schroniska i organizacji pobytu
osób korzystających z usług placówki,

ku czuwa nad przestrzeganiem regulaminu Schro-
niska,

lu dba o właściwy stan techniczny, sanitarno-
higieniczny oraz zabezpieczenie przeciwpowa-
rowe Schroniska,

łu czuwa nad przestrzeganiem regulaminu pracy,
dyscypliny pracy, bezpieczeństwem pracowni-
ków i osób korzystających z usług Schroniska,
poszanowaniem powierzonego mienia,

mu pobiera opłaty za usługi świadczone przez
Schronisko,

nu pełni opiekę nad obiektem podczas pracy ze
szczególnym uwzględnieniem zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi i mienia.

2u § 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. wbsługę w zakresie działalności finansowo-

-ekonomicznej, kasowej oraz sprawy kadro-
we prowadzi zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami placówka.”

3u § 5 ust. 1 zd. 1 otrzymuje następujące brzmie-
nie:

„1. Szczegółową organizację działania Schroni-
ska w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji opracowany przez dyrektora
Schroniska do dnia 30 kwietnia danego ro-
ku.”

4u § 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. wsoby będące w posiadaniu alkoholu lub

przedmiotów wymienionych w § 6 ust. 2,
lit. gu zobowiązane są zdeponować je u dy-
rektora Schroniska lub u innego uprawnio-
nego pracownika.

5u § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. wsoby, które nie będą stosować się do

obowiązków określonych w § 6 ust. 2, mo-
gą być usunięte ze Schroniska przez dyrek-
tora Schroniska bez prawa zwrotu ponie-
sionych kosztów.”

6u § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Szczegółowe zasady organizacji i sposób

korzystania ze Schroniska określa „Regula-
min Schroniska” opracowany przez dyrekto-
ra Schroniska.”

7u § 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„Dyrektor Schroniska w widocznym miejscu

umieszcza:
– materiały informacyjne o regionie, wykaz nie-

zbędnych numerów telefonów, informację o
rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o
dostępnej bazie wywieniowej, a takwe infor-
mację o lokalizacji obiektów kulturalnych i
sportowych.”

8u § 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ksiąwka wyczeń i zawaleń znajduje się w recep-
cji, a informacja o niej wywieszona w widocz-
nym miejscu na tablicy ogłoszeń. Skargi doty-
czące naruszenia praw dziecka składane są bez-
pośrednio do dyrektora schroniska.”

9u § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Dyrektor zapewnia mowliwość zapoznania

się ze statutem wszystkim pracownikom
oraz osobom korzystających ze Schroni-
ska.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Jemielno.

§ 3

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

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY GMINY

ANDRZEJ MATUSZÓW
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2781

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE
NR XV/121/08

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

z jącazie uwzoczenia  Sz olnego Schconij a Miodzieżozego z Kco nicach
ocaz nadania a wu zaiożacielj iego i jwawuwu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ętekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.1u oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5b w związku z art. 2 pkt 3, art.
5c pkt 1 i art. 58 ust.1 i 6 ustawy o systemie oświaty ętekst jedn. Dz. U.
2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2u oraz art. 21 ust. 1 pkt  2 i ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ęDz. U. Nr 249,
poz. 2104u w związku z zawarciem Porozumienia z dnia 8 lipca 2008 r.
pomiędzy Gminą Krośnice i Powiatem Milickim w sprawie przekazania Gmi-
nie Krośnice do realizacji zadania własnego Powiatu Milickiego polegającego
na załoweniu i prowadzeniu przez Gminę Krośnice Szkolnego Schroniska
Młodziewowego ęDz. Urz. Woj. Doln. Nr 215, z dn. 8 sierpnia 2008 r.u Rada
Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się placówkę oświatowo-wychowawczą
pod nazwą –„Szkolne Schronisko Młodziewowe w
Krośnicach” z siedzibą w Krośnicach przy ul. Kwia-
towej 4.

§ 2

„Szkolne Schronisko Młodziewowe w Krośnicach”
jest placówką całoroczną.

§ 3

„Szkolne Schronisko Młodziewowe w Krośnicach”
jest jednostką budwetową.

§ 4

Nadaje się statut „Szkolnemu Schronisku Młodzie-
wowemu w Krośnicach” stanowiący załącznik do
uchwały.

§ 5

Niniejsza uchwała stanowi akt załowycielski w ro-
zumieniu art. 58 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Krośnice.

§ 7

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

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY GMINY

WŁADYSŁAW KLUCZNIK

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

poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1056 i
Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 116, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r.
Nr 48, poz.327.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17,
poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 137, poz.1304, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104;
z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115,
poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292.
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Zaiączni  do uchzaia Rada Gmina Kco-
 nice nc XV/121/08 z dnia 8 jiecąnia
2008 c. (ąoz. 2781)

STATUT
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEUOWEGO W KROŚNICACH

R w Z D Z I e Ł   I

POSTANOWIENIA OGALNE

§ 1

1. Statut określa zasady działania, cele i zadania
Szkolnego Schroniska Młodziewowego w Krośni-
cach zwane w dalszej treści „schroniskiem”.

2. Podstawą prawną działania Schroniska jest:
au Uchwała nr XIII/102/08 z dnia 23 kwietnia

2008 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez
Gminę Krośnice zadania z zakresu właściwości
Powiatu Milickiego  polegającego na prowadze-
niu szkolnego schroniska młodziewowego,

bu Uchwały nr XIII/115/2008  Rady Powiatu w
Miliczu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie
upowawnienia Zarządu Powiatu w Miliczu do
zawarcia porozumienia z Gminą Krośnice  do-
tyczącego prowadzenia szkolnego schroniska
młodziewowego,

cu Porozumienie zawarte w dniu 8 lipca 2008r.
pomiędzy Powiatem Milickim a Gminą Kro-
śnice w sprawie przekazania Gminie Krośnice
do realizacji zadania własnego Powiatu Milic-
kiego  polegającego na  załoweniu i prowa-
dzeniu przez Gminę Krośnice szkolnego
schroniska młodziewowego,

du Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty ęDz. U. z  2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.u,

eu Ustawa z dnia  30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych ęDz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.u,

fu rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia
7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szcze-
gółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodziewy w tych pla-
cówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w
tych placówkach ęDz. U. Nr 52, poz. 467u,

gu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie
ramowych statutów placówek publicznych
ęDz. U. Nr 52, poz. 466u.

3. Schronisko jest całoroczną publiczną placówką
oświatowo-wychowawczą.

4. Schronisko jest jednostką budwetową.
5. wrganem prowadzącym schronisko jest Gmina

Krośnice.
6. Nadzór pedagogiczny nad schroniskiem spra-

wuje  Dolnośląski Kurator  wświaty.

R w Z D Z I e Ł   II

NAZWA I SIEDZIBA PLACAWKI

§ 2

1. Nazwa schroniska brzmi: „Szkolne Schronisko
Młodziewowe w Krośnicach”.

2. Siedziba schroniska mieści się przy ul. Kwiatowej 4,
56–320 Krosnice

3. Schronisko uwywa pieczęci i symboli organiza-
cyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na budynku schroniska umieszcza się trójkątną
tablicę o wymiarach 60 x 60 x 60 cm, z napi-
sem „Szkolne Schronisko Młodziewowe w Kro-
śnicach” wykonanym duwymi białymi literami na
zielonym tle.

R w Z D Z Ie Ł   III

CELE I ZADANIA  SCHRONISKA

§ 3

1. Schronisko realizuje cele i zdania polegające na:
1u upowszechnianiu wśród dzieci i młodziewy

krajoznawstwa i równych form turystyki jako
aktywnych form wypoczynku,

2u prowadzeniu poradnictwa i informacji krajo-
znawczo-turystycznej,

3u zapewnienie dzieciom i młodziewy oraz ich
opiekunom tanich miejsc noclegowych,

4u zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i
młodziewy przebywającym w schronisku.

2. wkreślone w ust. 1 cele i zadania schronisko
realizuje poprzez:
1u rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajo-

znawstwa i turystyki,
2u integrację  osób niepełnosprawnych  ze spo-

łeczeństwem,
3u organizację imprez rekreacyjno-turystycznych,
4u kształtowanie nawyków czynnego wypo-

czynku,
5u organizowanie zajęć słuwących  podnoszeniu

ogólnej sprawności fizycznej,
6u organizowanie  czynnego  wypoczynku w

czasie ferii i wakacji dla dzieci i młodziewy,
7u organizowanie wymiany i szkolenia grup tu-

rystycznych,
8u realizuje zamierzenia związane z integracją

europejską.
3. Schronisko współpracuje z organizacjami poza-

rządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

R w Z D Z I e Ł   IV

ZARZĄDZANIE SCHRONISKIEM

§ 4

Schroniskiem kieruje dyrektor.
Dyrektor schroniska:

1u kieruje działalnością schroniska i reprezentuje
je na zewnątrz,

2u dysponuje środkami finansowymi określonymi
w planach finansowych i ponosi odpowiedzial-
ność za ich prawidłowe wykorzystanie,

3u jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych
w schronisku pracowników,
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4u działa w imieniu Gminy w zakresie spraw okre-
ślonych w udzielonym mu pełnomocnictwie,

5u dba o właściwy poziom  informacji turystycz-
nej, wystroju schroniska i organizacji pobytu
osób korzystających z usług schroniska,

6u realizuje zadania zgodnie z planem pracy oraz
wytycznymi organów nadzorujących,

7u czuwa nad przestrzeganiem regulaminu schro-
niska,

8u dba o właściwy stan techniczny, sanitarno-
higieniczny oraz zabezpieczenie przeciwpowa-
rowe schroniska,

9u czuwa nad przestrzeganiem regulaminu pracy,
dyscypliny pracy, bezpieczeństwem pracowni-
ków i osób korzystających z usług schroniska z
poszanowaniem powierzonego mienia,

10u pełni opiekę nad obiektem podczas pracy ze
szczególnym uwzględnieniem zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi i mienia.

R w Z D Z I e Ł   V

PRACOWNICY SCHRONISKA

§ 5

W Schronisku zatrudnia się pracowników pedago-
gicznych, administracyjnych i obsługi.

§ 6

1. Do zadań pracownika pedagogicznego, który
jest zatrudniany w przypadku, gdy dyrektor nie
jest nauczycielem, nalewą sprawy związane z re-
alizacją przez schronisko działalności dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Do zadań pracowników administracji nalewy w
szczególności
1u prowadzenie sekretariatu,
2u wykonywanie prac o charakterze biurowym,

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowa-
nia schroniska,

3u przyjmowanie turystów indywidualnych w
miarę posiadanych miejsc noclegowych,

4u przyjmowanie zorganizowanych grup wy-
cieczkowych wg harmonogramu zgłoszeń,

5u rejestracja osób korzystających ze schroniska,
6u udzielanie informacji dotyczących najbliwszej

okolicy oraz organizowanie ekspozycji infor-
macyjno-krajoznawczej,

7u prowadzenie recepcji,
8u pobieranie opłat za usługi świadczone przez

schronisko,
9u czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu

schroniska,
10u prowadzenie magazynu,
11u pełnienie opieki nad obiektem podczas pracy

ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi i mienia,

12u prowadzenie spraw  finansowo-ekonomicznych,
13u prowadzenie spraw kadrowych,
14u dbanie o właściwy poziom informacji tury-

stycznej, wystroju schroniska i organizacji
pobytu osób korzystających z placówki,

15u udzielanie informacji dotyczących najbliwszej
okolicy oraz organizowanie ekspozycji infor-
macyjno-krajoznawczej,

16u organizowanie okresowych remontów, na-
praw sprzętów i urządzeń,

17u udostępnianie na wyczenie osób korzystają-
cych ze schroniska ksiąwki skarg i wniosków.

3. Do zadań pracowników obsługi nalewy dbanie o
stan higieniczno-sanitarny obiektu, a takwe o
bezpieczeństwo osób i mienia.

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowni-
ków określają odrębne przepisy.

R w Z D Z I e Ł   VI

ORGANIZACJA SCHRONISKA

§ 7

1. Doba w schronisku trwa od godziny 17.00 do
godziny 10.00 dnia następnego.

2. Przyjmowanie osób w schronisku trwa od godzi-
ny 17.00 do 21.00.

3. System rezerwacji miejsc noclegowych w
schronisku obywa się na następujących zasa-
dach:
1u rezerwacje noclegów przyjmowane są od

osób indywidualnych listownie, telefonicznie,
lub pocztą elektroniczną,

2u rezerwacje grup powywej 10 osób muszą być
potwierdzone pisemnie.

4. Schronisko dysponuje 80 miejscami noclego-
wymi, które znajdują się w 19 pomieszczeniach
mieszkalnych z czego :
5 – dwuosobowych,
2 – trzyosobowych,
4 – czteroosobowe,
8 – sześcioosobowych.

5. Kawde pomieszczenie mieszkalne schroniska
wyposawone jest:
1u łówka z kocami, bieliznę pościelową,
2u stoły, krzesła ęco najmniej jedno krzesło na

osobęu, szafy ubraniowe,
3u lustro,
4u kosz na śmieci.

6. Ponadto schronisko posiada:
1u kuchnię samoobsługową wyposawona w

sprzęt kuchenny wraz z pomieszczeniami
stanowiącymi zaplecze kuchenne ęw tym:
obieralnia, zmywalnia, magazyn artykułów
spowywczychu,

2u jadalnię,
3u świetlicę,
4u pomieszczenia gospodarcze i techniczne,
5u magazyn na brudną bieliznę,
6u magazyn na czystą bieliznę,
7u łazienki ęw tym równiew przystosowane dla

osób niepełnosprawnychu wyposawone w:
umywalki ę13 sztuku, lustra, toalety ę11
oczeku, natryski ę7 brodzikówu z biewącą zim-
ną i ciepłą wodę przez całą dobę kawda ędam-
ska, męskau,

8u apteczkę zaopatrzoną w leki i artykuły sani-
tarne.

7. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się mate-
riały informacyjne zawierające statut i regula-
min schroniska, cennik opłat za usługi świad-
czone przez schronisko, o regionie, rozkładzie
jazdy komunikacji publicznej oraz dostępnej ba-
zie wywieniowej, a takwe o lokalizacji obiektów
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kulturalnych i sportowych, wykaz niezbędnych
numerów telefonów.

8. Szczegółową organizację działania schroniska w
danym roku szkolnym określa arkusz organizacji
placówki, opracowany przez dyrektora schroni-
ska do dnia 30 kwietnia kawdego roku zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. er-
kusz organizacji placówki podlega zatwierdzeniu
przez organ prowadzący.

R w Z D Z I e Ł   VII

GOSPODARKA IINANSOWA SCHRONISKA

§ 8

1. Schronisko jest jednostką budwetową i gospo-
darka finansowa prowadzona jest na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych i
innych aktach wykonawczych wydanych na jej
podstawie.

2. Za usługi świadczone przez schronisko pobiera-
ne są opłaty w wysokości określonej przez or-
gan prowadzący.

3. Wpływy z opłat, o których mowa w ust. 2, zali-
cza się na rachunek organu prowadzącego
schronisko i pokrywa koszty funkcjonowania
schroniska.

R w Z D Z I e Ł   VIII

PRAWA I OBOWIĄKI OSAB KORZYSTAJĄCYCH
ZE SCHRONISKA

§ 9

1. wsoba korzystająca ze schroniska ma prawo do:
1u ciszy nocnej w godz. 22.00 do 6.00,
2u korzystania z pomieszczeń mieszkalnych w

ustalonych uprzednio godzinach,
3u do korzystania ze świetlicy i urządzeń znaj-

dujących się w niej,
4u do korzystania z kuchni i jej wyposawenia,

5u korzystania z obniwonej opłaty dla członków
PTSM, posługujących się wawnymi legityma-
cjami członkowskimi,

6u informacji turystyczno-krajoznawczej i opieki
wychowawczej,

7u wpisywania wszelkich pozytywnych i nega-
tywnych uwag dotyczących schroniska do
ksiąwki wyczeń i zawaleń,

8u egzekwowania postanowień statutu schroni-
ska.

2. wsoba korzystająca ze schroniska ma obowiązek:
1u zachować ciszę nocną w godz. 22.00–6.00,
2u dbać o czystość i porządek na terenie schro-

niska i wokół niego,
3u przestrzegać zakazu palenia tytoniu, spowy-

wania alkoholu, uwywania środków odurzają-
cych i uprawiania gier hazardowych,

4u pozostawiania sprzętów, z których korzysta
w stanie nieuszkodzonym,

5u zabezpieczenia własnych przedmiotów war-
tościowych i pieniędzy,

6u przestrzegania zasad kultury osobistej i sto-
sowania się do postanowień statutu i regu-
laminu schroniska.

3. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za
przedmioty pozostawione i nie oddane do depo-
zytu schroniska.

4. Skargi dotyczące naruszenia praw dziecka skła-
dane są bezpośrednio do dyrektora schroniska.

R w Z D Z I e Ł   IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Zmiany niniejszego Statutu wprowadzane są na
zasadach przewidzianych dla jego nadania.

2. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzy-
stania ze schroniska określa Regulamin Schroni-
ska opracowany przez dyrektora.

2782

UCHWAŁA RADY GMINY KUNICE
NR XIX/112/08

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

z jącazie zajad i wcabu udzielania dowacji na ącace  onjeczawocj ie, cejwau-
cawocj ie i cobowa budozlane ącza zabaw u ząijanam do cejejwcu, jąojobu jej
cozliczania i  onwcoli za onania zleconego zadania ocaz ąojweąozania
z znioj ami o udzielenie dowacji na ącace  onjeczawocj ie, cejwaucawocj ie
                         i cobowa budozlane ącza zabaw ach

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami ęDz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Dz. U. Nr 96, poz.. 959 z późn. zm.u uchwala się, co następuje:
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§ 1

Uchwala się zasady i tryb udzielania dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, spo-
sobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego
zadania oraz postępowania z wnioskami o udziele-
nie dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach połowonych
na terenie gminy Kunice.

I. Zajada ogólne

§ 2

1. Dotacje z budwetu gminy mogą być udzielane
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyj-
nym posiadającym tytuł prawny do zabytku, o
którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

2. Łączna kwota dotacji udzielonych jednemu
wnioskodawcy z budwetu gminy oraz innych
źródeł sektora finansów publicznych, powięk-
szona o wkład własny wnioskodawcy nie mowe
przekroczyć 100k ogólnych kosztów prac obję-
tych wnioskiem o przyznanie dotacji.

3. Dotacje mogą być udzielane na prace, które
zostaną przeprowadzone w roku, w którym do-
tacja ma być udzielona.

§ 3

Dotacje będą udzielane na roboty według kolejno-
ści:
1u w pierwszej – na prace zabezpieczające kon-

strukcje obiektów budowlanych, w tym : remon-
ty lub całkowite odtworzenie więźby dachowej,
słupów konstrukcyjnych, podpór, stropów i
ścian konstrukcyjnych, wymianę pokryć dacho-
wych, rynien i rur spustowych, naprawę pokryć
dachowych, naprawę konstrukcji zabezpieczają-
cej zabytek,

2u w drugiej – na remonty elewacji, drzwi ze-
wnętrznych, okien i instalacji wewnętrznych w
tym:
au odnowienie lub uzupełnienie tynków i okła-

dzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charaktery-
stycznej dla tego zabytku kolorystyki,

bu odnowienie lub całkowite odtworzenie drzwi
zewnętrznych i okien, w tym ościewnic i
okiennic,

cu remonty i naprawy instalacji wewnętrznej,
3u w trzeciej – na remonty i naprawy pomieszczeń

wewnątrz, w tym:
au odnowienie lub uzupełnienie tynków i okła-

dzin architektonicznych,
bu odnowienie, uzupełnienie lub wymiana posa-

dzek, schodów,
cu malowanie pomieszczeń,

4u w czwartej – na prace konserwatorskie i restau-
ratorskie zabytków ruchomych, – obiekty sta-
nowiące wystrój wewnątrz lub elementy ich
wyposawenia.

5u w piątej – na wykonanie dokumentacji technicz-
nej i uzyskanie innych dokumentów potrzebnych
do przeprowadzenia prac.

§ 4

Wysokość dotacji przyznanej w roku budwetowym
na roboty, o których mowa w § 2, ustala na pod-
stawie złowonych wniosków Rada Gminy Kunice

II. Tcab ąojweąozania z znioj iem

§ 5

1. Udzielenie dotacji mowe nastąpić na podstawie
wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wniosek składa się osobno na kawdy zabytek, na
który ma być udzielona dotacja.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, sta-
nowi załącznik do uchwały.

4. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy
w terminach:
1u do 28 lutego i do 31 lipca na dofinansowanie

prac przeprowadzanych w roku budwetowym,
w którym ma być udzielona dotacja,

2u do 30 września na następny rok budwetowy.

§ 6

1. Wnioski, o których mowa § 5 ust. 4 pkt 1, rozpa-
truje Wójt Gminy Kunice, zwany dalej Wójtem, w
ciągu 30 dni po dacie ich złowenia, a wnioski, o któ-
rych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2, w terminie 45 dni
po uchwaleniu budwetu gminy na kolejny rok, pod
względem mowliwości finansowych gminy i zasad-
ności wykonania wnioskowanych prac lub robót.

2. Wójt mowe powołać komisję do weryfikacji
wniosków.

3. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu.
4. Wójt powiadomi pisemnie kawdego z wniosko-

dawców o rozpatrzeniu jego wniosku o udziele-
nie dotacji.

§ 7

1. Do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, nalewy
dołączyć uwierzytelnione przez upowawnionego
pracownika Urzędu Gminy Kunice, notariusza ad-
wokata lub radcę prawnego kopie dokumentów:
1u decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2u dokument potwierdzający posiadanie przez

wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
3u pozwolenie konserwatora zabytków na pro-

wadzenie prac, które mają być przedmiotem
dotacji, jeweli pozwolenie takie jest prawnie
wymagane,

4u pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót
ęjeweli prace wymagają uzyskania takiego po-
zwolenia lub zgłoszenia właściwemu organo-
wi nadzoru budowlanegou,

5u kosztorys prac z uwzględnieniem cen zakupu
materiałów niezbędnych do ich przeprowa-
dzenia,

6u deklarację wielkości środków własnych prze-
znaczonych na wykonanie robót w roku bu-
dwetowym i informację o wielkości środków
przyznanych przez inne podmioty publiczne.

III. Umoza o udzielenie dowacji

§ 8

1. Po podjęciu przez Radę Gminy Kunice uchwały
w sprawie udzielenia dotacji Wójt zawiera umo-
wę o przekazanie dotacji.
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2. Umowa o udzieleniu dotacji na przeprowadzenie
prac przy zabytku powinna zawierać:
1u szczegółowy zakres prac,
2u zakres planowanych prac finansowanych z

dotacji,
3u termin realizacji prac,
4u wysokość udzielonej dotacji oraz terminy i

warunki jej płatności,
5u tryb kontroli wykonania umowy i wykorzy-

stania dotacji,
6u warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej

dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem,

7u sposób zabezpieczenia dotacji przed niewła-
ściwym wykorzystaniem.

§ 9

Niepodpisanie umowy przez wnioskodawcę w ter-
minie 14 dni od chwili jej przedłowenia przez Wójta
traktowane jest jak rezygnacja z dotacji.

IV. Rozliczenie dowacji

§ 10

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie
określonym w umowie, nie później niw w ostat-
nim dniu roku budwetowego.

2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie ponie-
sionych wydatków, w tym sfinansowanych
udzieloną dotacją. Do zestawienia, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, wnioskodawca
zobowiązany jest załączyć uwierzytelnione przez
pracownika Urzędu Gminy Kunice kopie:
1u rachunków lub faktur,
2u protokołu odbioru przeprowadzonych prac

przez osobę posiadającą uprawnienia do od-
bioru robót w przypadku konieczności uzy-
skania zezwolenia na budowę lub zgłoszenia
do właściwego organu nadzoru budowlanego.

V. Konwcola cealizacji zadania

§ 11

1. Wójt ma prawo kontroli sposobu wydatkowania
udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji zadania
finansowanego dotacją.

2. Prawo kontroli obejmuje:

1u przedstawienie przez wnioskodawcę wszel-
kich informacji dotyczących działalności
wnioskodawcy, w szczególności jego gospo-
darki finansowej w zakresie objętym dotowa-
niem, na kawde wądanie wójta,

2u prawo wstępu do pomieszczeń, w których
realizowane są zadania objęte dotacją,

3u prawo wglądu w dokumentację związaną z
gospodarką finansową, gospodarką środkami
rzeczowymi, dokumentację związaną z dys-
ponowaniem środkami pienięwnymi.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się proto-
kół.

4. Wynik kontroli mowe stanowić podstawę do
rozwiązania umowy o dotację, ze skutkiem na-
tychmiastowym i do wądania natychmiastowego
zwrotu udzielonej kwoty dotacji.

VI. Pojwanozienia ączej cioze i  ońcoze

§ 12

1. Wysokość środków finansowych przeznaczo-
nych w roku budwetowym na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach określa uchwała budwetowa.

2. Informację o wysokości udzielonych dotacji z
budwetu gminy oraz o sposobie ich wykorzysta-
nia Wójt przedstawia w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budwetu gminy.

3. W roku budwetowym 2008 wnioskodawcy skła-
dają wnioski w ciągu 14 dni od daty wejścia w
wycie uchwały.

4. Wójt rozpatruje wnioski, o których mowa w ust.
3, w ciągu 14 dni po upływie terminu ich złowe-
nia.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 14

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

PRZEWwDNIIZĄIY
ReDY GMINY

TADEUSZ SUSZEK
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Zaiączni  do uchzaia Rada Gmina Kunice
nc XIX/112/08 z dnia 26 jiecąnia 2008 c.
(ąoz. 2782)
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2783

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
NR XXI/133/08

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

z jącazie zmiana uchzaia Rada Gmina Łagiezni i nc XXXII/240/02
z dnia 25 zcze nia 2002 c. z jącazie ujwalenia zajad zanajmozania
  lo ali zchodzącach z j iad miejz aniozego zajobu Gmina Łagiezni i

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ęt.j. Dz. U, z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
namiu Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwalę nr XXXII/240/02 z dnia 25 września
2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Gminy Łagiewniki, wprowadza się następujące
zmiany:
1u § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina Łagiewniki gospodarując swoim zaso-
bem mieszkaniowym wynajmuje lokale
mieszkalne mieszkańcom Gminy Łagiewniki”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Łagiewniki.

§ 3

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

PRZEWwDNIIZĄIe
ReDY GMINY

JANINA SZACHNIEWICZ

2784

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
NR XXI/136/08

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

z jącazie ączaznazania nagcód i zacóżnień za ojiągniecie zajo ich zani óz
jąocwozach ze zjąóizazodnicwzie miedzanacodozam lub  cajozam

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym ęt.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.u, art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej ęt.j. – Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm,u oraz art.
37 ust. 1 pkt 2, 3a i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifiko-
wanym ęDz. U. Nr 155, poz. 1298 z pówn. zm.u Rada Gminy uchwala, co
następuje:
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§ 1

Ustanawia się nagrody i wyróznienia w dziedzinie
sportu, i kultury fizycznej dla:
1. Zawodników nieposiadających licencji zawodni-

ka oraz zawodników w rozumieniu ustawy o
sporcie kwalifikowanym osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym lub krajowym.

2. Trenerów i działaczy zasłuwonych w osiąganiu
wyników przez zawodników, o których mowa w
ust. 1, oraz za działalność i zaangawowanie, na
rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gmi-
nie Łagiewniki.

§ 2

Szczegółowe zasady, tryb i wysokość przyznawa-
nia nagród i wyrównień, o których mowa w § 1,
określa Regulamin przyznawania nagród i wyrów-

nień za wysokie wyniki sportowe w lub krajowym
współzawodnictwie sportowym,  w brzmieniu za-
łączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Łagiewniki.

§ 4

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

PRZEWwDNIIZĄIe
ReDY GMINY

JANINA SZACHNIEWICZ

Zaiączni  nc 1 do uchzaia Rada Gmina
Łagiezni i nc XXI/136/2008 z dnia
28 jiecąnia 2008 c. (ąoz. 2784)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRAD l WYRAUNIEŃ

1. Nagrody i wyrównienia stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego dla środowiska sportowego za
wkład we współtworzeniu i podnoszeniu wartości kultury fizycznej i sportu w Gminie Łagiewniki.

2. Nagrody i wyrównienia przyznawane są za:
a. wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
b. całokształt dokonań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
c. reprezentowanie Gminy Łagiewniki w imprezach sportowych.

3. Nagrody i wyrównienia przyznawani są za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe.
4. Nagrody i wyrównienia przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a. komisji Rady Gminy Łagiewniki właściwej do spraw kultury fizycznej i sportu,
b. związku lub stowarzyszenia kultury fizycznej,.
c. organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych,
d. klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik.

5. Nagrody i wyrównienia mogą otrzymywać osoby spełniające; wymagania pkt 2 niniejszego Regulami-
nu oraz:
a. będące zawodnikiem w rozumieniu ustaw o kulturze fizycznej lub sporcie kwalifikowanym,
b. uprawiające dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego

do spraw kultury fizycznej i sportu,
c. będące mieszkańcem Gminy Łagiewniki lub reprezentujące barwy Gminy Łagiewniki.

6. Nagrody są przyznawanej w formie pienięwnej lub rzeczowej.
a. wartość nagrody rzeczowej lub wartość nagrody pienięwnej nie mowe przekroczyć kwoty 3 000 zł

w danym foku kalendarzowym,
b. w przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch i więcej wysokich wyników sportowych, w cza-

sie tych samych zawodów lub w ciągu roku wartość nagród nie mowe przekroczyć kwoty 3 500 zł
w danym roku kalendarzowym.

7. Wyrównieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy pochwalne, strój sportowy i sprzęt
sportowy, drobne upominki rzeczowe. Wartość przyznanego wyrównienia nie mowe przekroczyć kwo-
ty 250 zł w danym roku kalendarzowym.

8. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyrównienia powinien w szczególności zawierać:
a. oznaczenie podmiotu zgłaszającego do nagrody lub wyrównienia,
b. dane osobowe kandydata,
c. dane dotyczące klubu sportowego,
d. uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika, a w przypadku trene-

rów i działaczy efekty ich pracy, wraz z dokumentacją potwierdzającą,
e. wyrawenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wia-

domości faktu przyznania nagrody lub wyrównienia.
9. Wnioski o przyznanie nagród i wyrównień dla zawodników składa się w sekretariacie Urzędu Gminy

Łagiewniki w terminie do 10 dnia kawdego miesiąca z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za po-
przedni miesiąc.
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10. Wnioski o przyznanie nagród i wyrównień dla trenerów i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu
składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Łagiewniki w terminie do 10 dnia kawdego miesiąca z
uwzględnieniem osiągnięć sportowych za poprzedni miesiąc.

11. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez komisję Rady Gminy Łagiewniki właściwą do spraw kultury
fizycznej i sportu.

12. Przyznane nagrody i wyrównienia wręcza Wójt Gminy lub osoba przez niego upowawniona,
13. Nagroda za Iałokształt działalności mowe być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
14. wsoba nagradzana mowe otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.
15. Informację o przyznanych nagrodach lub wyrównieniach podaje się do publicznej wiadomości.
16. Wysokość środków przeznaczonych w budwecie Gminy na nagrody w danym roku określa plan finan-

sowy w dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport, zatwierdzony uchwałą budwetową na dany rok.

2785

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
NR XX/138/08

z dnia 5 września 2008 r.

z jącazie zmiana uchzaia nc IV/27/2007 Rada Gmina Rudna z dnia 16 luwego
2007 c. z jącazie zielolewniego ącogcamu gojąodacozania miejz aniozam
                       zajobem Gmina Rudna na lawa 2007–2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ęt.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.u oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego ęt.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.u, Rada
Gminy Rudna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/27/2007  Rady Gminy Rudna z
dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie  wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem gminy na lata 2007–2011, wprowadza się
następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 pn. „Prognoza wielkości i stanu

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w
poszczególnych latach, z podziałem na lokale
socjalne  i pozostałe lokale mieszkalne” otrzy-
muje nowe brzmienie określone załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 pn. „enaliza potrzeb oraz plan
remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali do dnia 31
grudnia 2011 roku” otrzymuje nowe brzmienie
określone załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.

3. Załącznik nr 3 pn. „Planowana sprzedaw lokali do
31 grudnia 2011 roku” otrzymuje nowe brzmie-
nie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.

4. Załącznik nr 7 pn. „Wysokość wydatków w
kolejnych latach, z podziałem na koszty biewącej
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty mo-
dernizacji lokali i budynków wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty za-
rządu nieruchomościami wspólnymi, których
gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a takwe
wydatki inwestycyjne” otrzymuje nowe brzmie-
nie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Rudna.

§ 3

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

PRZEWwDNIIZĄIY ReDY

JERZY STANKIEWICZ
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Zaiączni  nc 1 do uchzaia Rada Gmina
Rudna nc XX/138/2008 z dnia 5 zcze nia
2008 co u (ąoz. 2785)

Pcognoza ziel o ci i jwanu wechnicznego zajobu miejz aniozego gmina z ąojzczególnach lawach,
z ąodziaiem na lo ale jocjalne i ąozojwaie lo ale miejz alne

1. Zajoba lo aloze
Na gminny zasób mieszkaniow  składają się 63 lokale mieszkalne ęna dzień 01.08.2008 r.u o łącznej po-
wierzchni 2 931,88 m2, w tym:
– 46 mieszkań komunalnych o pow. uwytkowej – 2 044,05 m2

– 17 mieszkań socjalnych o pow. uwytkowej – 676,83 m2

– 3 mieszkania, których najem jest związany ze stosunkiem pracy o pow. uwytkowej – 211,00 m2

Tabela nc 1

Prognoza wielkości zasobów w poszczególnych latach

Rok
Ilość mieszkań komunalnych

Ilości mieszkań
socjalnych

Ilości lokali mieszkalnych,
których najem jest

związany ze stosunkiem
pracy

Ilości mieszkań ogółem

2007 36 17 3 56
2008 22 17 3 42
2009 23 17 5 45
2010 26 17 5 48
2011 17 17 5 39

Prognozę oparto na następujących załoweniach:
– w 2007 roku  gmina sprzedała 4 lokale mieszkalne
– w 2007 roku dokonano zmiany kategorii lokalu socjalnego na lokal komunalny
– w 2008 roku gmina sprzeda 25 lokali mieszkalnych
– w 2008 roku gmina pozyska 11 lokali mieszkalnych
– w 2009 roku gmina sprzeda 1 lokal mieszkalny
– w 2009 roku gmina pozyska 3 lokale mieszkalne
   w tym: 2 lokale związane ze stosunkiem pracy
– w 2010 roku gmina pozyska 3 lokale mieszkalne
– w 2011 gmina sprzeda 12 lokali mieszkalnych
– w 2011 gmina pozyska 3 lokale mieszkalne

Tabela nc 2

2. PROGNOZA STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY W LATACH 2007–2011

LP. ADRES POW.
[m2]

STAN TECHNICZNY

2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8

RUDNA

1. Leśna 1e/6 58,2 zadowalający dobry dobry dobry dobry

2. Leśna 1e/8 41,2 zadowalający dobry dobry dobry dobry

3. Leśna 1B/3 40,94 zadowalający dobry dobry dobry dobry

4. Leśna 1B/7 26,09 zadowalający dobry dobry dobry dobry

5. Leśna 2e/7 25,72 zadowalający dobry dobry dobry dobry

6. Leśna 2B/3 43 zadowalający dobry dobry dobry dobry

7. Leśna 3e/7 25,98 zadowalający dobry dobry dobry dobry

8. Leśna 4e/4 27,02 zadowalający dobry dobry dobry dobry

9. św. Katarzyny
13/3

72 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

10. św. Katarzyny
13/4

44,14 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

11. Plac Zwycięstwa
7/2

23,95 zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający

12. Plac Zwycięstwa
9/1

49,47 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry
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cd. tabeli

1 2 3 4 5 6 7 8

13. Plac Zwycięstwa
9/2

71,4 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

14. Plac Zwycięstwa
10/2

56,9 zadowalający

15. Plac Zwycięstwa
10e/1

41 zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający dobry

16. Plac Zwycięstwa
12e/1

30 niezadowalający niezadowalający niezadowalający niezadowalający niezadowalający

17. Głogowska 6/2 44 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

18. Głogowska 6/3 29,52 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

19. Iicha 2/3 54,4 niezadowalający zadowalający dobry dobry dobry

20. Iicha 12/2 13,55 zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający

21. Polna 3e 64,1 dobry dobry dobry dobry dobry

CHOBIENIA

22. Nadrzeczna 7/5 20,95 zadowalający dobry dobry dobry dobry

23. Nadrzeczna 11
ę1u

69 dobry dobry dobry dobry dobry

24. Nadrzeczna 11
ę2u

56,7 dobry dobry dobry dobry dobry

25. Nadrzeczna 11
ę3u

50,9 dobry dobry dobry dobry dobry

26. Parkowa 1ęau 76 zadowalający dobry dobry dobry dobry

27. Parkowa 1ębu 70,9 zadowalający dobry dobry dobry dobry

GWIZDANAW

28. Gwizdanów 11/1 20 zadowalający dobry dobry dobry dobry

29. Gwizdanów
11/1e

22,2 zadowalający dobry dobry dobry dobry

30. Gwizdanów 11/2 47 zadowalający dobry dobry dobry dobry

31. Gwizdanów 11/3 61 zadowalający dobry dobry dobry dobry

32. Gwizdanów 11/4 40,5 zadowalający dobry dobry dobry dobry

33. Gwizdanów 11/5 56,26 zadowalający dobry dobry dobry dobry

34. Gwizdanów 11/6 64,6 zadowalający dobry dobry dobry dobry

35. Gwizdanów 11/7 60,46 zadowalający dobry dobry dobry dobry

GARZYN

36. Górzyn 21m/5 27,90 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

37. Górzyn 37 82,70 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

38. Górzyn 37e 74,05 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

39. Górzyn 37B 77,40 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

40. Górzyn 37I 68,45 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

41. Górzyn 37D/1 43,30 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

42. Górzyn 37D/2 36,00 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

43. Górzyn 37D/3 49,05 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

44. Górzyn 37D/4 71,80 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

KLISZAW

45. Kliszów 26/1 70,9 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

46. Kliszów 26/2 21,06 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

47. Kliszów 26/3 21,18 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

48. Kliszów 26/4 21,92 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

49. Kliszów 26/5 21,7 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

50. Kliszów 30 63,1 dobry dobry dobry dobry dobry

RADOMIŁAW

51. Radomiłów 5e 45,84 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

52. Radomiłów 5F 41,44 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry
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cd. tabeli

1 2 3 4 5 6 7 8

RYNARCICE

53. Rynarcice 24/1 42,43 niezadowalający zadowalający dobry dobry dobry

54. Rynarcice 24/2 40,82 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

55. Rynarcice 24/3 20 zadowalający zadowalający dobry dobry dobry

56. Rynarcice 24/4 32,4 dobry dobry dobry dobry dobry

57. Rynarcice 24/5 62,9 dobry dobry dobry dobry dobry

KYBŁAW

58. Kębłów 3/1 70,2 niezadowalający zadowalający dobry dobry dobry

59. Kębłów 3/2 93,5 niezadowalający zadowalający dobry dobry dobry

60. Kębłów 3/3 62,97 niezadowalający zadowalający zadowalający dobry dobry

61. Kębłów 19/4 20,39 zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający

ORS
K

62. wrsk 19/2 30,18 niezadowalający niezadowalający niezadowalający zadowalający zadowalający

NAROCZYCE

63. Naroczyce 26 19,25 dobry dobry dobry dobry dobry

Razem: 2931,88

Uwyte w zestawieniu określenia oznaczają:
– stan dobry – budynki nie wymagają remontu w ciągu co najmniej trzech lat,
– stan zadowalający – budynki wymagają remontów lub napraw niektórych elementów w ciągu najbliw-

szych trzech lat,
– stan niezadowalający – budynki wymagające szybkiego remontu podstawowych elementów

Zaiączni  nc 2 do uchzaia Rada Gmina Rudna
nc XX/138 /2008 z dnia 5 zcze nia 2008 co u
(ąoz. 2785)

Analiza ąowczeb ocaz ąlan cemonwóz i modecnizacji zani ająca ze jwanu wechnicznego
budan óz i lo ali do dnia 31 gcudnia 2011 co u

Stan techniczny lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu  mieszkaniowego gminy jest zrównico-
wany i zalewy od wieku budynków, w których się znajdują lokale, ich konstrukcji oraz wyposawenia w
instalacje.
Potrzeby inwestycyjne ęremontowe  i modernizacyjneu w okresie objętym analizą przyjęto na podstawie
danych uzyskanych z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.
Realizacja potrzeb remontowych i modernizacyjnych zapewniających poprawę stanu technicznego miesz-
kań wymagałoby poniesienia na ten cel w okresie 2007–2011 wydatków rzędu 370 000,00 zł.
Poprzez poprawę stanu technicznego nalewy rozumieć:
– zapewnienie działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umowliwiających na-

jemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii i innych instalacji i urządzeń sta-
nowiących wyposawenie lokalu i budynku,

– utrzymanie w nalewytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków, słuwących do
wspólnego uwytku mieszkańców,

– dokonywanie napraw budynku, mieszkań, pomieszczeń i urządzeń, o których mowa wywej,
– dokonywanie napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposawenia technicznego w zakresie nieob-

ciąwającym najemcy, o których mowa w art. 6a ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ęt.j.
Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.u.

Lokale socjalne oraz lokale mieszkalne Gmina pozyskiwać będzie z zasobu  egencji Nieruchomości Rol-
nych. W wyniku adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Górzynie przewiduje się w 2008 r.
oddać  do uwytku 8 lokali mieszklanych. W budynku po byłym przedszkolu w Ihobieni przy ul. Nadrzecz-
nej  nr 11 przewiduje się sprzedaw 3 lokali przeznaczonych do adaptacji na cele mieszkalne.
W 2009 r. przewiduje się, we zostaną oddane do uwytku 2 lokale mieszkalne, połowone w budynku GZZwP
w Rudnej, których najem związany będzie ze stosunkiem pracy.

enalizę potrzeb remontowych przedstawia tabela nr 3
Plan remontów  i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali przedstawia tabela nr 4
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Tabela nc 3
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Tabela nc 4
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Zaiączni  nc 3 do uchzaia Rada Gmina
Rudna nc XX/138 /2008 z dnia 5 zcze nia
2008 co u (ąoz. 2785)

Planozana jączedaż lo ali do 31 gcudnia 2011 co u

Na podstawie analizy dotychczasowej sprzedawy lokali mieszkalnych nalewy stwierdzić, iw średnia sprzedaw
lokali w trzech latach ę2003–2005u kształtowała się na poziomie około 13  lokali rocznie.
Sprzedaw lokali komunalnych w gminie realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami ętekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.u oraz uchwały
nr XV/103/07 Rady Gminy Rudna z dnia 28 grudzień 2007 w sprawie określania zasad nabywania, zby-
wania i obciąwania nieruchomości oraz ich wydzierwawiania lub najmu na okres dłuwszy niw trzy lata lub na
czas nieoznaczony.
Z wnioskiem o zbycie nieruchomości mogą wystąpić osoby zainteresowane jej nabyciem. W takim przy-
padku Wójt mowe uzalewnić przeznaczenie nieruchomości do zbycia  od zobowiązania wnioskodawcy do
pokrycia kosztów, w tym kosztów zawarcia umowy.
Rada Gminy Rudna  z dniem 30 czerwca 2008 r. odstąpiła z udzielania bonifikaty w przypadku sprzedawy
lokalu mieszkalnego w wysokości 90k ceny lokalu.
W przypadku gdy sprzedaw lokalu następuje w trybie innym aniweli przetarg, określony odrębnymi przepi-
sami, cena sprzedawy mowe zostać rozłowona na raty roczne, przy czym pierwsza rata nie mowe być niwsza
niw 10k ceny lokalu. W takim przypadku pozostała do zapłaty część ceny podlega oprocentowaniu w
wysokości ¼ stopy redyskontowej weksli obowiązującej w Narodowym Banku Polskim w dniu zawarcia
umowy sprzedawy w stosunku rocznym.
Na gminny zasób mieszkaniowy  składają się 63 lokale mieszkalne ęstan na dzień 01.08.2008 r.u.
Do 31 grudnia 2011 roku planuje się sprzedaw 42 mieszkań.
w 2007 roku  sprzedano lokale mieszkalne w budynkach przy:

Rudna ul. Głogowska 22/4
ul. św. Katarzyny 5/2
Pl. Zwycięstwa 12B/3
Ihobienia ul. Nadrzeczna 7/1

w 2008 roku w budynkach przy: Rudna ul. Plac Zwycięstwa 9/1, 9/2, 9B, 10/2,7/2,
ul. Polkowicka 3/1, 23/1,
ul. św. Katarzyny  13/4,
ul. Leśna 3a/3, 3a/7,
Górzyn 37, 37e, 37B, 37I, 37D/1, 37D/2, 37D/3, 37D/4,
Ihobienia  ul. Nadodrzańska  30/1, 30/2,
ul. Nadrzeczna 11 ę3 lokaleu
Naroczyce 26,
Kliszów 26/1,

w 2009 roku w budynkach przy:
Rudna ul. Głogowska 6/2,

w 2011 roku w budynkach przy:
Rudna ul. Leśna 1e/6, 1e/8, 1B/3, 1B/7, 2e/7, 2B/3, 4e/4,
ul. Plac Zwycięstwa 12e/1, 10 e/1,
ul. Iicha 12/2,
Ihobienia ul. Nadrzeczna 7/5,
Kliszów 30.
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Zaiączni  nc 4 do uchzaia Rada Gmina
Rudna nc XX/138 /2008 z dnia 5 zcze nia
2008 co u (ąoz. 2785)

Wajo o ć zadaw óz z  olejnach lawach, z ąodziaiem na  ojzwa bieżącej e jąloawacji,  ojzwa cemonwóz
ocaz  ojzwa modecnizacji lo ali i budan óz zchodzącach z j iad miejz aniozego zajobu gmina,

 ojzwa zacządu niecuchomo ciami zjąólnami,  wócach gmina jejw jednam ze zjąóizia cicieli,
a wa że zadaw i inzejwacajne

Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów związanych z
utrzymaniem zasobu przedstawia tabela nr 5:

Tabela nc 5

Prognoza kosztów związanych z biewącym gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym
Gminy Rudna w zł

RwK
2007 2008 2009 2010 2011 Razem

Koszty biewącej
eksploatacji

18 000,00 16 000,00 15 000,00 15 000,00 13 000,00 77 000,00

Koszty remontów
i modernizacji lokali
i budynków w zakresie
niezbędnym do ich
funkcjonowania

115 300,00 75 500,00 64 200,00 63 000,00 52 000,00 370 000,00

Nakłady inwestycyjne 0 299 997,00 0 0 0 299 997,00
Koszty utrzymania
części wspólnej

14 916,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 74 916,00

Na koszty biewącej eksploatacji składają się m.in.:
1u koszty utrzymania w nalewytym stanie sanitarno-porządkowym budynków i ich otoczenia oraz po-

mieszczeń przeznaczonych do wspólnego uwytku mieszkańców,
2u koszty utrzymania terenów zielonych,
3u koszty utrzymania posesji w okresie zimowym,
4u koszty utrzymania w stanie gotowości urządzeń przeciwpowarowych budynków,
5u koszty wymaganych przepisami prawa przeglądów technicznych budynków, lokali i instalacji.

2786

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
NR XX/142/08

z dnia 5 września 2008 r.

z jącazie zmiana uchzaia dow. o ce lenia zajad i cozmiacu zniże  oboziąz-
 ozego zamiacu godzin zajeć dada wacznach, zachozazczach i oąie uń-
czach nauczacieli,  wócam ąozieczono jwanozij a  iecoznicze z jz oiach
ąodjwazozach, z gimnazjach i z ączedjz olach gminnach, o ce lenia za-
jad udzielania zzolnień od oboziąz u cealizacji zajeć dada wacznach, za-
chozazczach i oąie uńczach, o ce lenia wagodniozego zamiacu godzin
ąedagoga jz olnego ocaz o ce lenia wagodniozego zamiacu godzin zajeć
        nauczacieli uczącach ączedmiowóz z cóżnam zamiacze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianamiu
oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela ęDz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.u Rada
Gminy uchwala, co następuje:
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§ 1

W załączniku do uchwały nr VII/63/07 Rady Gminy
Rudna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmia-
ny uchwały nr XXXIX/360/2002 Rady Gminy Rud-
na z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia
zasad i rozmiaru zniwek obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono sta-
nowiska kierownicze w szkołach podstawowych, w
gimnazjach i w przedszkolach gminnych, określenia
zasad udzielania zwolnień od obowiązku realizacji
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych, określenia tygodniowego wymiaru godzin
pedagoga szkolnego oraz określenia tygodniowego

wymiaru godzin zajęć nauczycieli uczących przed-
miotów w równym wymiarze godzin, z § 1 z wabeli
dowaczącej cozmiacu zniże  godzin zajeć dada wacz-
nach, zachozazczach i oąie uńczach nauczacieli,
 wócam ąozieczono jwanozij a  iecoznicze z ze-
jąoiach jz ói ocaz z ączedjz olach gminnach do-
konuje się następujących zmian:
1. W punkcie 2 po wyrazach „Dyrektor Zespołu

Szkół” dodaje się wyrazy „i Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego”

2. W punkcie 3 po wyrazach Wicedyrektor „Ze-
społu Szkół” dodaje się wyrazy „i Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego”

3. Po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

Lp. Stanowisko kierownicze
Tygodniowy wymiar

zajęć
Rozmiar
zniwki

Tygodniowy wymiar
zajęć po zniwce

4 . Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
do spraw przedszkola czynnego ponad  pięć
godzin dziennie, liczącego:

– do 2 oddziałów
za wyjątkiem dyrektorów pracujących z grupami
dzieci 6-letnich
pracujący z grupami dzieci 6-letnich
– 3 i więcej oddziałów
za wyjątkiem wicedyrektorów  pracujących
z grupami dzieci 6-letnich
pracujący z grupami dzieci 6-letnich

25
22

25
22

13
10

15
12

12
12

10
10

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3

Uchwała wchodzi w wycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.

PRZEWwDNIIZĄIY ReDY

JERZY STANKIEWICZ

2787

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
NR XX/146/08

z dnia 5 września 2008 r.

z jącazie zmiana Swawuwu Gmina Rudna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i  art. 22 w związku z art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ęDz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.u Rada Gminy uchwala, co następuje:
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§ 1

W uchwale nr XXII/146/04 Rady Gminy Rudna z
dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Rudna, zmienionej uchwałą nr
VI/52/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r., załącznik nr 3
uchwały otrzymuje brzmienie:
„Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych.
1. Zakłady budwetowe:

1u Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Rudnej,

2. Jednostki budwetowe:
1u Gminny wśrodek Pomocy Społecznej w Rud-

nej,
2u Przedszkole Gminne w Rudnej,
3u Zespół Szkół w Rudnej,
4u Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ihobieni,
5u Urząd Gminy Rudna.

3. Komunalne osoby prawne:

1u Gminny Zespół Zakładów wpieki Podstawo-
wej w Rudnej,

2u Instytucje kultury:
– Ientrum Kultury w Rudnej,
– Ihobieński wśrodek Kultury.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

PRZEWwDNIIZĄIY ReDY

JERZY STANKIEWICZ

2788

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
NR XX/147/08

z dnia 5 września 2008 r.

z jącazie zmian z jwawuwach joiecwz Gzizdanóz i Niejzczace
Gmina Rudna

Na podstawie art. 35 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.u Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Sołectwa Gwizdanów nadanym uchwałą
Rady Gminy Rudna nr VI/35/90 z dnia 14 listopada
1990 r., zmienionym uchwałami nr X/59/95 z dnia
28 kwietnia 1995 r. oraz nr XLIII/308/06 z dnia
29 czerwca 2006 r., w § 11 wykreśla się zwrot
„nie rzadziej niw raz na 2 miesiące”.

§ 2

W Statucie Sołectwa Nieszczyce nadanym uchwałą
Rady Gminy Rudna nr VI/35/90 z dnia 14 listopada
1990 r., zmienionym uchwałą nr XLIII/308/06 z
dnia 29 czerwca 2006 r., w § 20 ust. 1. otrzymuje

brzmienie „Rada sołecka składa się z 3 do 7 człon-
ków”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

PRZEWwDNIIZĄIY ReDY

JERZY STANKIEWICZ

2789

UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
NR XVIII/120/08

z dnia 2 września 2008 r.

zmieniająca uchzaie z jącazie uchzalenia Swawuwu Gmina
Wacwa Bolejiaziec a

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ęDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszy-
mi zmianamiu Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:
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§ 1

W załączniku do uchwały nr VII/32/03 Rady Gminy
w Warcie Bolesławieckiej z dnia 12 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Warta Bole-
sławiecka ęDz. Urz. Woj. Doln. Nr 113, poz.2089 z
dnia 24 lipca 2003 r.u ze zmianą dokonaną uchwałą
nr IV/15/07 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie zmian
Statutu Gminy Warta Bolesławiecka ęDz. Urz. Woj.
Doln. Nr 43, poz.471 z dnia 19 lutego 2007 r.u
wprowadza się następujące zmiany:

1u w § 78a ust.1 skreśla się zapis pkt 3; pkt 4
otrzymuje numer kolejny 3,

2u w § 83 ust.1 skreśla się zapis pkt 1; pkt 2, 3 i 4
otrzymują odpowiednio numery od 1 do 3.

§ 2

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

PRZEWwDNIIZĄIY ReDY

ADAM MAKSYMCZYK

2790

PREZES                            Wrocław, dnia 12 września 2008 r.
URZYDU REGULACJI ENERGETYKI

wWe-4210-29ę9u/2008/13318/III/ML

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w
związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne ęDz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.
1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905u oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ęDz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr
170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524u,

ąo coząawczeniu znioj u

przedsiębiorstwa energetycznego:
INTERPEP Sąói a z ogcaniczoną odąoziedzialno cią, EC Za czóz,

Sąói a  omandawoza
z jiedzibą z Wacjzazie,

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”,
które posiada:

1. numer 0000227886 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowe-
go Rejestru Sądowego,

2. numer identyfikacji podatkowej ęNIPu: 9512131218,
zawartego w piśmie z dnia 20 czerwca 2008 r. ęznak: TZę1u/2008/
13318/PMu, uzupełnionego pismami w dniu 7 lipca 2008 r. ęznak: TZę3u/
2008/13318/eSu, w dniu 21 lipca 2008 r. ęznak: TZę5u /2008/13318/eSu,
w dniu 18 sierpnia 2008 r. ęznak: TZę7u /2008/ 13318/eSu oraz w dniu
8 września 2008 r. ęznak: TZę9u/2008/ 13318/eSu,

ąojwanaziam
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zawziecdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo wacaae dla cieąia, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
na o cej do dnia 30 lijwoąada 2009 c.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2008 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyj-
ne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadają-
ce koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłowona taryfa podlega
zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o któ-
rych mowa w art. 44–46 Prawa energetycznego. Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na wytwarzanie
ciepła – decyzją z dnia 20 lipca 2005 r., nr WII/1137/13318/W/wWe/RW.
W zakresie określonym w tych koncesji prowadzi ono na terenie Wrocławia działalność gospodarczą, po-
legającą na zaopatrzeniu w ciepło jednego odbiorcy – Zakładów PwLeR S.e., eksploatując w tym celu
jedno dzierwawione źródło ciepła – elektrociepłownię Zakrzów.
W toku niniejszego postępowania, w wezwaniach: z dnia 25 czerwca 2008 r., znak: wWe-4210-
-29ę2u/2008/13318/III/ML, oraz z dnia 1 sierpnia 2008 r. znak: wWe-4210-29ę4u/2008/13318/III/ML,
zwracano się do Przedsiębiorstwa o wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy mających wpływ na wy-
sokość kosztów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy i o uwzględnienie przy ustalaniu plano-
wanych na ten okres kosztów uzasadnionych, przewidywanej poprawy efektywności funkcjonowania
Przedsiębiorstwa oraz zmiany w tym okresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
zaopatrzenia odbiorcy w ciepło. Przedsiębiorstwo składało wyjaśnienia w pismach: z dnia 15 lipca 2008 r.,
z dnia 14 sierpnia 2008 r. wstatecznie Przedsiębiorstwo, odpowiadając na wezwanie z dnia 2 września
2008 r., pismem z dnia 8 września 2008 r. zwróciło się o zatwierdzenie taryfy dla ciepła opracowanej z
uwzględnieniem ęwskazanych w tym wezwaniuu przewidywanej poprawy efektywności funkcjonowania
Przedsiębiorstwa oraz zmian warunków prowadzonej przez nie działalności.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, prze-
analizowano i zweryfikowano przychody przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen w
taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w
art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego – ceny ustalone
stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji w taryfie, zostały przez Przedsiębiorstwo skalkulowane na pod-
stawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorcy w ciepło,
zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy  z uwzględnieniem przy tym, określonej przez Prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki, projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz
zmiana zacun óz ącozadzenia ączez nie danego codzaju dziaialno ci gojąodacczej w pierwszym roku
stosowania taryfy.
W szczególności taryfa zawiera elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia tary-
fowego dla ciepła, tj.:
1u grupy taryfowe,
2u rodzaje oraz wysokość cen, a takwe warunki ich stosowania,
3u bonifikaty i upusty z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców,
4u opłaty za nielegalny pobór ciepła.
Przy ustaleniu terminu obowiązywania taryfy dla ciepła nie uwzględniono wniosku Przedsiębiorstwa, które
wniosło o zatwierdzenie taryfy dla ciepła na okres dwóch lat, bowiem ustalenie tak długiego okresu obo-
wiązywania taryfy nie jest uzasadnione przy dynamicznie zmieniających się warunkach prowadzenia dzia-
łalności koncesjonowanej. W szczególności ewentualna mowliwość zaistnienia przesłanek zwiększenia
produkcji energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz uzyskiwanych z tego tytułu
przychodów mających istotny wpływ na poziom planowanych przychodów uzasadnionych związanych z
dostarczaniem ciepła w pierwszym roku stosowania taryfy uzasadnia ustalenie termin obowiązywania
taryfy dla ciepła do dnia 30 listopada 2009 r.
Mając na uwadze powywsze okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. wd niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu wkręgowego w Warszawie – Sądu wchrony Kon-
kurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
ęart. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postę-
powania cywilnegou.
Odzoianie należa zajiać ąod adcej: Oddziai Cenwcalna Uczedu Regulacji Enecgewa i ul. Canalewwa 4,
00-099 Wacjzaza

2. wdwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarwonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takwe zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w
całości lub w części ęart. 47949 Kodeksu postępowania cywilnegou.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 259 –  20278  – Poz. 2790

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do
stosowania nie wcześniej niw po upływie 14 dni i nie później niw do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upowawnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ReDIe PREZESe URE

Adam DobrowoDobr

INTERPEP Sąói a z ogcaniczoną odąoziedzialno cią, EC Za czóz, Sąói a  omandawoza
ul. Wiecwnicza 169, 02-952 Wacjzaza

TARYIA DLA CIEPŁA

IZĘŚĆ wGÓLNe
wbjaśnienia pojęć i skrótów stosowanych w taryfie
Podstawa prawna
Zakres działalności gospodarczej dostawcy doty-
czącej zaopatrzenia w ciepło
IZĘŚĆ SZIZEGÓŁwWe
Grupy odbiorców ciepła
Zakres usług świadczonych odbiorcom
Rodzaje oraz wysokość cen
Warunki stosowania cen:
– Parametry jakościowe nośnika i standardy ob-

sługi odbiorców
– Sposób postępowania w przypadku niedotrzy-

mania przez strony warunków umowy sprzedawy
ciepła oraz w przypadku udzielania bonifikat i
naliczania upustów przysługujących odbiorcy

– Sposób postępowania, w tym sposób obliczania
opłat, w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego

– Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia
reklamacji

– wpłaty za nielegalny pobór ciepła
–  Sposób wprowadzenia zmian cen

CZYŚĆ OGALNA

Obja nienia ąojeć i j cówóz jwojozanach z wacaaie

Uwyte w niniejszej taryfie określenia i skróty ozna-
czają:
• ujwaza – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku

– Prawo energetyczne ęDz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z późn. zm.u,

• coząocządzenie wacaaoze – rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. –
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrze-
nia w ciepło ęDz. U. z 2006 r. Nr 193 poz.
1423u,

• coząocządzenie cieąioznicze – rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
– w sprawie szczegółowych warunków funkcjo-
nowania systemów ciepłowniczych ęDz. U. z
2007 r. Nr 16, poz. 92u,

• cieąio – energię cieplną w wodzie gorącej,
• nielegalne ąobiecanie cieąia – pobieranie ciepła

bez zawarcia umowy, z całkowitym lub czę-

ściowym pominięciem układu pomiarowo-
-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów
dokonywanych przez układ pomiarowo-rozlicze-
niowy,

• odbiocca – kawdy kto otrzymuje lub pobiera cie-
pło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,

• dojwazca – przedsiębiorstwo INTERPEP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, EI Zakrzów,
Spółka komandytowa, ul. Wiertnicza 169, 02-
952 Warszawa, dostarczające odbiorcy ciepło
na podstawie umowy sprzedawy ciepła, zawartej
z odbiorcą,

• ąobóc na cele wechnologiczne – pobór ciepła z
przeznaczeniem na cele gospodarcze, wymaga-
ny i zalewny od technologicznych warunków
procesu produkcyjnego odbiorcy,

• źcódio cieąia – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje słuwące do wytwarzania ciepła,

• ączaiącze – odcinek sieci ciepłowniczej dopro-
wadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego lub odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub
źródłem ciepła, łączący te instalacje z instala-
cjami odbiorczymi w obiektach,

• wacaaa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków
ich stosowania, opracowany przez dostawcę i
wprowadzony jako obowiązujący dla określo-
nych w nim odbiorców w trybie określonym
ustawą,

• jieć cieąioznicza – połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacje, słuwące do przesyłania i dys-
trybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów ciepl-
nych,

• u iad ąomiacozo-cozliczenioza – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami,
zespół urządzeń słuwących do pomiaru ilości i pa-
rametrów nośnika ciepła, których wskazania
stanowią podstawę do obliczenia nalewności z
tytułu dostarczania ciepła,

• zacun i obliczenioze:
au obliczeniową temperaturę powietrza atmosfe-

rycznego, określoną dla strefy klimatycznej,
w której są zlokalizowane obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,

bu normatywną temperaturę ciepłej wody,
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• zamóziona moc cieąlna – ustaloną przez od-
biorcę największą moc cieplną, jaka w danym
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych,
która zgodnie z określonymi w odrębnych prze-
pisach warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest
niezbędna do zapewnienia:
au pokrycia strat ciepła w celu utrzymania nor-

matywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

bu utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,

cu prawidłowej pracy innych urządzeń i instala-
cji,

• obie wa – budowle lub budynki wraz z instala-
cjami odbiorczymi,

• umoza jączedaża cieąia – umowę zawartą po-
między dostawcą a odbiorcą, dotyczącą sprze-
dawy ciepła.

Podjwaza ącazna

Taryfa została ustalona z uwzględnieniem posta-
nowień:
au ustawy – Prawo energetyczne,
bu rozporządzenia taryfowego,
cu rozporządzenia ciepłowniczego.

Za cej dziaialno ci gojąodacczej dojwazca
dowaczącej zaoąawczenia z cieąio

Dostawca prowadzi działalność gospodarczą w
zakresie wytwarzania ciepła w źródle ciepła, które
stanowi elektrociepłownia EC Za czóz, zlokalizo-
wana na terenie Zakładów PwLeR S.e. we Wro-
cławiu ęwoj. dolnośląskieu, zasilająca w ciepło od-
biorców na terenie Wrocławia.
Wielkości cenowe oraz warunki ich stosowania w
ramach danej części zakresu działalności gospodar-
czej dostawcy, dotyczącej zaopatrzenia odbiorców
w ciepło, zawiera część szczegółowa taryfy.

CZYŚĆ SZCZEGAŁOWA

Gcuąa odbioccóz cieąia

Lp. Symbol grupy Iharakterystyka grupy

1 ZW1
Grupę stanowią odbiorcy uwytkujący ciepło do celów technologicznych, którym
ciepło zawarte w wodzie gorącej dostarczane jest do przyłączy ciepłowniczych
na granicy terenu EC Za czóz.

Za cej ujiug  ziadczonach odbioccom

Ieny określone w niniejszej części taryfy odpowiadają następującemu zakresowi usług świadczonych
odbiorcom z grup ZW1:
dostawa ciepła do granicy terenu dostawcy
dostawa ciepła o parametrach określonych w umowie sprzedawy ciepła
podgrzanie nośnika i dostosowanie natęwenia przepływu do wymaganej, określonej tabelą regulacyjną
temperatury
Usługa uzupełnienia ubytków nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej jest świadczona przez dystrybutora
ciepła – Zakłady PwLeR S.e. we Wrocławiu.

Rodzaje ocaz zajo o ć cen

Iena

Grupa ZW1Lp. Rodzaj ceny Jednostka

netto brutto*
Iena za zamówioną moc cieplną [zł/MW/rokr 128 087,48 156 266,73

1
Rata miesięczna [zł/MW/miesiącr 10 673,96 13 022,23

2 Iena ciepła [zł/GJr 44,08 53,78

3 Iena nośnika ciepła [zł/m³r 0,00 0,00

* tj. z podatkiem VeT w obowiązującej wysokości 22k

Wacun i jwojozania cen

• Pacamewca ja o cioze no ni a i jwandacda ob-
jiugi odbioccóz
Zawarte w taryfie ceny ustalono dla parametrów
jakościowych nośnika ciepła i standardów ob-
sługi odbiorców, które zostały określone w roz-
dziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowni-
czych.

• Sąojób ąojweąozania z ączaąad u niedowcza-
mania ączez jwcona zacun óz umoza jączedaża

cieąia ocaz z ączaąad u udzielania boniai aw i
naliczania uąujwóz ączajiugującach odbiocca
W przypadku niedotrzymania przez strony wa-
runków umowy sprzedawy ciepła, wysokość
opłat za dostarczone ciepło oraz wysokość upu-
stów i bonifikat ustala się według zasad okre-
ślonych w § 38 rozporządzenia taryfowego.

• Sąojób ąojweąozania, z wam jąojób obliczania
oąiaw, z ączaąad u ujz odzenia lub jwziecdzenia
nieącazidiozach zj azań u iadu ąomiacozo-
cozliczeniozego
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Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia
lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego jest zgodny z
określonym w § 37 rozporządzenia taryfowego.

• Sąojób ąojweąozania z ączaąad u zgiojzenia
ce lamacji
Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia
reklamacji jest zgodny z określonym w § 29
rozporządzenia ciepłowniczego.

• Oąiawa za nielegalna ąobóc cieąia
W przypadku nielegalnego poboru ciepła wytwa-
rzanego w EI Zakrzów dostawca będzie pobie-
rać opłaty określone zgodnie z § 45 rozporzą-
dzenia taryfowego, przy czym do ustalenia wy-

sokości tych opłat będą stosowane odpowiednie
ceny zawarte w taryfie, w odniesieniu do nich
podatek VeT uwzględnia się zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.

• Sąojób zącozadzenia zmian cen
Ieny zawarte w niniejszej taryfie ętj. dot. ciepła
wytwarzanego w EI Zakrzówu obowiązują nie
wcześniej niw po upływie 14 dni i nie później niw
45 dni od dnia ich opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Wprowadzenie zmian tych cen wymaga zacho-
wania trybu określonego art. 47 ustawy – Pra-
wo energetyczne.

BOGDAN WARCHAŁ

PRwKURENT

2791

POROZUMIENIE NR 5/2008

z jącazie ąozieczenia ączagowozania i ączeącozadzenia zamózień ąublicz-
nach z za cejie za onania ącac cemonwozach na cmenwaczu oaiac II zojna
                                     ziawozej z Rawozicach

zawarte dnia 12 czerwca 2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojezodą Dolno ląj im – Panem Raaaiem Juc ozlańcem, zwanym dalej
„Wojewodą”
a
Gminą Czecnica – reprezentowaną przez Sweaana Debj iego – Wójta – zwa-
ną dalej „Gminą”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych ętekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u,
oraz § 2 ust. 3 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realizacji wspólnego
zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na
powywszy cel, zawartego w dniu 17 marca 2008 roku pomiędzy Radą
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Dolnoślą-
skim, Strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Wojewoda Dolnośląski upowawnia Gminę do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz za-
warcia umowy z wykonawcą w imieniu Rady
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakre-
sie za onania ącac cemonwozach na cmenwaczu
oaiac II zojna  ziawozej z Rawozicach o zacwo-
 ci 21.000 zi.

2. Wojewoda oświadcza, we Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała
się przeznaczyć kwotę 10.000 zi ęsłownie: dzie-
jieć wajieca ziowachu na finansowanie zadania,
o którym mowa  w § 1 ust. 1.

3. Mając na uwadze współfinansowanie ww. zada-
nia przez Wojewodę Dolnośląskiego, na dofinan-
sowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1
niniejszego porozumienia, Wojewoda  przezna-

cza kwotę 11.000 zi ęsłownie: jedena cie wajie-
ca ziowachu.

4. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie
postanowienia, na mocy których:
1u wykonawca wystawi fakturę na Radę wchro-

ny Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,
NIP 526-105-30-50:
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy,

nie wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 2
niniejszego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Radę wchrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,

2u wykonawca wystawi fakturę na Dolnośląski
Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców War-
szawy 1, 50-951 Wrocław, NIP 896-10-03-
245
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy, tj.

zadeklarowaną jako dofinansowanie, nie
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wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 3 niniej-
szego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymana faktury przez Wojewodę Dol-
nośląskiego,

3u odbiór wykonanych prac nastąpi nie później
niw 30 września 2008 r.,

4u z odbioru wykonanych prac sporządzony bę-
dzie protokół.

§ 2

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie peł-
ną dokumentację z postępowań o zamówienia pu-
bliczne ęwraz z zawartymi umowami z wykonaw-
camiu, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z
wykonawcą.

§ 3

Niezalewnie od upowawnienia udzielonego w § 1,
Wojewoda upowawnia Gminę do nadzoru nad wy-
konaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do
dokonania odbioru prac i sporządzenia protokołu
odbioru.

§ 4

Izynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3
Gmina wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. Wykonawcy składają faktury, o których mowa
w § 1 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 2, do Gminy.

2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia,
przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wyko-
nania prac, o których mowa w § 1 ust. 1,
w terminie nie późniejszym niw 5 dni od daty
otrzymania faktury od wykonawcy, nie później
jednak niw do dnia 8 października 2008 r.

3. Do sprawozdania Gmina dołączy oryginały faktur
wystawionych przez wykonawców na Radę
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-

szawie i Dolnośląski Urząd Wojewódzki ępo-
twierdzone pod względem merytorycznym przez
Gminęu, protokoły odbioru prac, dokumentację
fotograficzną ęw formie elektroniczneju ilustrują-
cą wykonanie zadania.

§ 6

Wojewoda zastrzega, we ani Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda
nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wy-
sokości wywszej niw określone w § 1, ani tew zobo-
wiązań innych niw określone w niniejszym porozu-
mieniu.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminów określonych
w niniejszym porozumieniu, Gmina odpowiedzialna
za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku
do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane
z tym szkody.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ętekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u, z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
ęDz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.u oraz
inne przepisy dotyczące spraw objętych porozu-
mieniem.

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga dla swej wawności
formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

1. Porozumienie wchodzi w wycie z dniem podpisa-
nia.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
kawdej ze stron.

GMINe

WÓJT

STEFAN DĘBSKI

WwJEWwDe DwLNwŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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POROZUMIENIE NR 3/2008

z jącazie ąozieczenia ączagowozania i ączeącozadzenia zamózień ąublicz-
nach z za cejie za onania ącac cenozacajnach ącza nagcob ach na cmenwaczu
                  żoiniecza Acmii Radziec iej z Kąwach Wcociazj ich

zawarte dnia 18 lipca 2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojezodą Dolno ląj im – Panem Raaaiem Juc ozlańcem, zwanym dalej
„Wojewodą”
a
Gminą Kąwa Wcociazj ie – reprezentowaną przez Anwoniego Koącia – Bur-
mistrza – zwaną dalej „Gminą”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych ętekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u,
oraz § 2 ust. 3 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realizacji wspólnego
zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na
powywszy cel, zawartego w dniu 17 marca 2008 roku pomiędzy Radą
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Dolnoślą-
skim, Strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Wojewoda Dolnośląski upowawnia Gminę do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz za-
warcia umowy z wykonawcą w imieniu Rady
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakre-
sie za onania ącac cenozacajnach ącza nagcob-
 ach  na cmenwaczu żoiniecza Acmii Radziec iej
z Kąwach Wcociazj ich.

2. Wojewoda oświadcza, we Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała
się przeznaczyć kwotę w wysokości: 12.000 zi
ęsłownie: dzana cie wajieca ziowachu na finan-
sowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

3. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie
postanowienia, na mocy których:
1u wykonawca wystawi fakturę na Radę wchro-

ny Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,
NIP 526-105-30-50:
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy,

nie wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 2
niniejszego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Radę wchrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,

2u odbiór wykonanych prac nastąpi nie później
niw 30 września 2008 r.,

3u z odbioru wykonanych prac sporządzony bę-
dzie protokół.

§ 2

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie peł-
ną dokumentację z postępowań o zamówienia pu-
bliczne ęwraz z zawartymi umowami z wykonaw-
camiu, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z
wykonawcą.

§ 3

Niezalewnie od upowawnienia udzielonego w § 1,
Wojewoda upowawnia Gminę do nadzoru nad wy-
konaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do
dokonania odbioru prac i sporządzenia protokołu
odbioru.

§ 4

Izynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3
Gmina wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. Wykonawcy składają faktury, o których mowa w
§ 1 ust. 3 pkt 1, do Gminy.

2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia,
przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wyko-
nania prac, o których mowa w § 1 ust. 1,
w terminie nie późniejszym niw 5 dni od daty
otrzymania faktury od wykonawcy, nie później
jednak niw do dnia 8 października 2008 r.

3. Do sprawozdania Gmina dołączy oryginały faktur
wystawionych przez wykonawców na Radę
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie ępotwierdzone pod względem meryto-
rycznym przez Gminęu, protokoły odbioru prac,
dokumentację fotograficzną ęw formie elektro-
niczneju ilustrującą wykonanie zadania.

§ 6

Wojewoda zastrzega, we ani Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda
nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wy-
sokości wywszej niw określone w § 1, ani tew zobo-
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wiązań innych niw określone w niniejszym porozu-
mieniu.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminów określonych
w niniejszym porozumieniu, Gmina odpowiedzialna
za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku
do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane
z tym szkody.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ętekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u, z dnia

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
ęDz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.u oraz
inne przepisy dotyczące spraw objętych porozu-
mieniem.

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga dla swej wawności
formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

1. Porozumienie wchodzi w wycie z dniem podpisa-
nia.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
kawdej ze stron.

GMINe

BURMISTRZ

ANTONI KOPEĆ

WwJEWwDe DwLNwŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

2793

POROZUMIENIE NR 4/2008

z jącazie ąozieczenia ączagowozania i ączeącozadzenia zamózień ąublicznach
z za cejie za onania wablicze  memociaiozach z oczajzczeniem ąodujze  ocaz
       wablicainaocmacajnej na cmenwaczu żoiniecza Acmii Radziec iej z Legnica

zawarte dnia 25 czerwca 2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojezodą Dolno ląj im – Panem Raaaiem Juc ozlańcem, zwanym dalej
„Wojewodą”
a
Gminą Legnica – reprezentowaną przez Tadeujza Kcza ozj iego – Prezy-
denta – zwaną dalej „Gminą”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych ętekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u,
oraz § 2 ust. 3 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realizacji wspólnego
zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na
powywszy cel, zawartego w dniu 17 marca 2008 roku pomiędzy Radą
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Dolnoślą-
skim, Strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Wojewoda Dolnośląski upowawnia Gminę do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz za-
warcia umowy z wykonawcą w imieniu Rady
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakre-
sie za onania wablicze  memociaiozach
z oczajzczeniem ąodujze  ocaz wablica inaocma-

cajnej na cmenwaczu żoiniecza Acmii Radziec iej
z Legnica.

2. Wojewoda oświadcza, we Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała
się przeznaczyć kwotę w wysokości: 8.000 zi
ęsłownie: ojiem wajieca ziowachu na finansowa-
nie zadania, o którym mowa  w § 1 ust. 1.

3. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie
postanowienia, na mocy których:
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1u wykonawca wystawi fakturę na Radę wchro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,
NIP 526-105-30-50:
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy,

nie wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 2
niniejszego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Radę wchrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,

2u odbiór wykonanych prac nastąpi nie później
niw 30 września 2008 r.,

3u z odbioru wykonanych prac sporządzony bę-
dzie protokół.

§ 2

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie peł-
ną dokumentację z postępowań o zamówienia pu-
bliczne ęwraz z zawartymi umowami z wykonaw-
camiu, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z
wykonawcą.

§ 3

Niezalewnie od upowawnienia udzielonego w § 1,
Wojewoda upowawnia Gminę do nadzoru nad wy-
konaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do
dokonania odbioru prac i sporządzenia protokołu
odbioru.

§ 4

Izynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3
Gmina wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. Wykonawcy składają faktury, o których mowa
w § 1 ust. 3 pkt 1, do Gminy.

2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia,
przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wyko-
nania prac, o których mowa w § 1 ust. 1,
w terminie nie późniejszym niw 5 dni od daty
otrzymania faktury od wykonawcy, nie później
jednak niw do dnia 8 października 2008 r.

3. Do sprawozdania Gmina dołączy oryginały faktur
wystawionych przez wykonawców na Radę
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie ępotwierdzone pod względem meryto-
rycznym przez Gminęu, protokoły odbioru prac,
dokumentację fotograficzną ęw formie elektro-
niczneju ilustrującą wykonanie zadania.

§ 6

Wojewoda zastrzega, we ani Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda
nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wy-
sokości wywszej niw określone w § 1, ani tew zobo-
wiązań innych niw określone w niniejszym porozu-
mieniu.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminów określonych
w niniejszym porozumieniu, Gmina odpowiedzialna
za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku
do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane
z tym szkody.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ętekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u, z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
ęDz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.u oraz
inne przepisy dotyczące spraw objętych porozu-
mieniem.

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga dla swej wawności
formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

1. Porozumienie wchodzi w wycie z dniem podpisa-
nia.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
kawdej ze stron.

GMINe

PREZYDENT MIeSTe

TADEUSZ KRZAKOWSKI

WwJEWwDe DwLNwŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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POROZUMIENIE NR 1/2008

z jącazie ąozieczenia ączagowozania i ączeącozadzenia zamózień ąublicz-
nach z za cejie za onania ącac cemonwozach na cmenwaczu oaiac II zojna
                                 ziawozej z Cheij u Śląj im

zawarte dnia 23 czerwca 2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojezodą Dolno ląj im – Panem Raaaiem Juc ozlańcem, zwanym dalej
„Wojewodą”
a
Gminą Lubaz a – reprezentowaną przez Tomajza Kulona – Burmistrza –
zwaną dalej „Gminą”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych ętekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u,
oraz § 2 ust. 3 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realizacji wspólnego
zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na
powywszy cel, zawartego w dniu 17 marca 2008 roku pomiędzy Radą
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Dolnoślą-
skim, Strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Wojewoda Dolnośląski upowawnia Gminę do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz za-
warcia umowy z wykonawcą w imieniu Rady
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakre-
sie za onania ącac cemonwozach na cmenwaczu
oaiac II zojna  ziawozej z Cheimj u Śląj im.

2. Wojewoda oświadcza, we Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała
się przeznaczyć kwotę w wysokości: 7.000 zi
ęsłownie: jiedem wajieca ziowachu na finansowa-
nie zadania, o którym mowa  w § 1 ust. 1.

3. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie
postanowienia, na mocy których:
1u wykonawca wystawi fakturę na Radę wchro-

ny Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,
NIP 526-105-30-50:
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy,

nie wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 2
niniejszego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Radę wchrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,

2u odbiór wykonanych prac nastąpi nie później
niw 30 września 2008 r.,

3u z odbioru wykonanych prac sporządzony bę-
dzie protokół.

§ 2

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie peł-
ną dokumentację z postępowań o zamówienia pu-
bliczne ęwraz z zawartymi umowami z wykonaw-
camiu, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z
wykonawcą.

§ 3

Niezalewnie od upowawnienia udzielonego w § 1,
Wojewoda upowawnia Gminę do nadzoru nad wy-

konaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do
dokonania odbioru prac i sporządzenia protokołu
odbioru.

§ 4

Izynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3
Gmina wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. Wykonawcy składają faktury, o których mowa
w § 1 ust. 3 pkt 1, do Gminy.

2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia,
przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wyko-
nania prac, o których mowa w § 1 ust. 1,
w terminie nie późniejszym niw 5 dni od daty
otrzymania faktury od wykonawcy, nie później
jednak niw do dnia 8 października 2008 r.

3. Do sprawozdania Gmina dołączy oryginały faktur
wystawionych przez wykonawców na Radę
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie ępotwierdzone pod względem meryto-
rycznym przez Gminęu, protokoły odbioru prac,
dokumentację fotograficzną ęw formie elektro-
niczneju ilustrującą wykonanie zadania.

§ 6

Wojewoda zastrzega, we ani Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda
nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wy-
sokości wywszej niw określone w § 1, ani tew zobo-
wiązań innych niw określone w niniejszym porozu-
mieniu.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminów określonych
w niniejszym porozumieniu, Gmina odpowiedzialna
za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku
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do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane
z tym szkody.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ętekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u, z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
ęDz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.u oraz
inne przepisy dotyczące spraw objętych porozu-
mieniem.

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga dla swej wawności
formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

1. Porozumienie wchodzi w wycie z dniem podpisa-
nia.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
kawdej ze stron.

GMINe

BURMISTRZ

TOMASZ KULON

WwJEWwDe DwLNwŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

2795

POROZUMIENIE NR 6/2008

z jącazie ąozieczenia ączagowozania i ączeącozadzenia zamózień ąublicz-
nach z za cejie za onania nozach obczeża  zawec żoiniecza niemiec ich
                         z I zojna  ziawozej ocaz ąojiania wcaza

zawarte dnia 14 lipca 2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojezodą Dolno ląj im – Panem Raaaiem Juc ozlańcem, zwanym dalej
„Wojewodą”
a
Gminą Swczegom – reprezentowaną przez Lecha Mac iezicz – Burmistrza –
zwaną dalej „Gminą”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych ętekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u,
oraz § 2 ust. 3 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realizacji wspólnego
zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na
powywszy cel, zawartego w dniu 17 marca 2008 roku pomiędzy Radą
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Dolnoślą-
skim, Strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Wojewoda Dolnośląski upowawnia Gminę do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz za-
warcia umowy z wykonawcą w imieniu Rady
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakre-
sie za onania nozach obczeża  zawec żoiniecza
niemiec ich z I zojna  ziawozej ocaz ąojiania
wcaza.

2. Wojewoda oświadcza, we Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała
się przeznaczyć kwotę w wysokości: 5.000 zi
ęsłownie: ąieć wajieca ziowachu na finansowanie
zadania, o którym mowa  w § 1 ust. 1.

3. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie
postanowienia, na mocy których:
1u wykonawca wystawi fakturę na Radę wchro-

ny Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,
NIP 526-105-30-50:
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy,

nie wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 2
niniejszego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Radę wchrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,

2u odbiór wykonanych prac nastąpi nie później
niw 30 września 2008 r.,

3u z odbioru wykonanych prac sporządzony bę-
dzie protokół.
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§ 2

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie peł-
ną dokumentację z postępowań o zamówienia pu-
bliczne ęwraz zawartymi umowami z wykonawca-
miu, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z wy-
konawcą.

§ 3

Niezalewnie od upowawnienia udzielonego w § 1,
Wojewoda upowawnia Gminę do nadzoru nad wy-
konaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do
dokonania odbioru prac i sporządzenia protokołu
odbioru.

§ 4

Izynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3
Gmina wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. Wykonawcy składają faktury, o których mowa
w § 1 ust. 3 pkt 1, do Gminy.

2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia,
przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wyko-
nania prac, o których mowa w § 1 ust. 1,
w terminie nie późniejszym niw 5 dni od daty
otrzymania faktury od wykonawcy, nie później
jednak niw do dnia 8 października 2008 r.

3. Do sprawozdania Gmina dołączy oryginały faktur
wystawionych przez wykonawców na Radę
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie ępotwierdzone pod względem meryto-
rycznym przez Gminęu, protokoły odbioru prac,
dokumentację fotograficzną ęw formie elektro-
niczneju ilustrującą wykonanie zadania.

§ 6

Wojewoda zastrzega, we ani Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda
nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wy-
sokości wywszej niw określone w § 1, ani tew zobo-
wiązań innych niw określone w niniejszym porozu-
mieniu.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminów określonych
w niniejszym porozumieniu, Gmina odpowiedzialna
za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku
do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane
z tym szkody.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ętekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u, z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
ęDz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.u oraz
inne przepisy dotyczące spraw objętych porozu-
mieniem.

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga dla swej wawności
formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

1. Porozumienie wchodzi w wycie z dniem podpisa-
nia.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
kawdej ze stron.

GMINe

BURMISTRZ

LECH MARKIEWICZ

WwJEWwDe DwLNwŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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2796

POROZUMIENIE NR 8/2008

z jącazie ąozieczenia ączagowozania i ączeącozadzenia zamózień
ąublicznach na za onanie ącac cemonwozach na wecenie cmenwacza żoiniecza
                                      zioj ich ze Wcociaziu

zawarte dnia 9 lipca 2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojezodą Dolno ląj im – Panem Raaaiem Juc ozlańcem, zwanym dalej
„Wojewodą”
a
Gminą Wcociaz – reprezentowaną przez Pana Raaaia Duw iezicza – Prezy-
denta – zwaną dalej „Gminą”

Na podstawie § 2 ust. 1 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realiza-
cji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych
przekazanych na cemonwa obie wóz cmenwacnicwza zojennego znajdującach
jie na wecenie zojezódzwza dolno ląj iego, zawartego w dniu 17 marca
2008 roku pomiędzy Radą wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie a Wojewodą Dolnośląskim, oraz art. 96 Kodeksu Iywilnego, Strony
niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Wojewoda Dolnośląski powierza Gminie Wro-
cław przygotowanie i przeprowadzenie postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz upowawnia do zawarcia umowy z wyko-
nawcą w imieniu Rady wchrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Warszawie oraz Wojewody
Dolnośląskiego w zakresie za onania ącac ce-
monwozach ącza ąomni u i ogcodzeniu na cmen-
waczu żoiniecza zioj ich ze Wcociaziu o zacwo-
 ci 30.000 zi.

2. Wojewoda oświadcza, we Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała
się przeznaczyć kwotę 20.000 zi ęsłownie:
dzadzie cia wajieca ziowachu na finansowanie
zadania, o którym mowa  w § 1 ust. 1.

3. Mając na uwadze współfinansowanie ww. zada-
nia przez Wojewodę Dolnośląskiego, na dofinan-
sowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1
niniejszego porozumienia Wojewoda przeznacza
kwotę 10.000 zi ęsłownie: dziejieć wajieca zio-
wachu.

4. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie
postanowienia, na mocy których:
1u wykonawca wystawi fakturę na Radę wchro-

ny Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,
NIP 526-105-30-50:
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy,

nie wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 2
niniejszego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Radę wchrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,

2u wykonawca wystawi fakturę na Dolnośląski
Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców War-
szawy 1, 50-951 Wrocław, NIP 896-10-03-
245
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy,

tj. zadeklarowaną jako dofinansowanie,

nie wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 3
niniejszego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymana faktury przez Wojewodę Dol-
nośląskiego,

3u odbiór wykonanych prac nastąpi nie później
niw 30 września 2008 r.,

4u z odbioru wykonanych prac sporządzony bę-
dzie protokół.

§ 2

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie peł-
ną dokumentację z postępowań o zamówienia pu-
bliczne ęwraz z zawartymi umowami z wykonaw-
camiu, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z
wykonawcą.

§ 3

Niezalewnie od upowawnienia udzielonego w § 1,
Wojewoda upowawnia Gminę do nadzoru nad wy-
konaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do
dokonania odbioru prac i sporządzenia protokołu
odbioru.

§ 4

Izynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3
Gmina wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. Wykonawcy składają faktury, o których mowa
w § 1 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 2, do Gminy.

2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia,
przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wyko-
nania prac, o których mowa w § 1 ust. 1,
w terminie nie późniejszym niw 5 dni od daty
otrzymania faktury od wykonawcy, nie później
jednak niw do dnia 8 października 2008 r.
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3. Do sprawozdania Gmina dołączy oryginały faktur
wystawionych przez wykonawców na Radę
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Warszawie i Dolnośląski Urząd Wojewódzki
ępotwierdzone pod względem merytorycznym
przez Gminęu, protokoły odbioru prac, dokumen-
tację fotograficzną ęw formie elektroniczneju ilu-
strującą wykonanie zadania.

§ 6

Wojewoda zastrzega, we ani Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda
nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wy-
sokości wywszej niw określone w § 1, ani tew zobo-
wiązań innych niw określone w niniejszym porozu-
mieniu.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminów określonych
w niniejszym porozumieniu, Gmina odpowiedzialna
za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku
do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane
z tym szkody.

§ 8

Z uwagi na wartość zamówienia ęwartość zamó-
wienia nie przekracza 14 000 eurou, Gmina przy
realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa
w § 1 niniejszego Porozumienia, nie ma obowiązku
stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych – na mocy art. 4 ust. 8 ustawy.

§ 9

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym porozu-
mieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
ęDz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.u.

§ 10

Zmiana porozumienia wymaga dla swej wawności
formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11

1. Porozumienie wchodzi w wycie z dniem podpisa-
nia.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
kawdej ze stron.

GMINe

Z up. PREZYDENTe

WOJCIECH ADAMSKI
WIIEPREZYDENT WRwIŁeWIe

WwJEWwDe DwLNwŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

2797

POROZUMIENIE NR 10/2008

z jącazie ąozieczenia ączagowozania i ączeącozadzenia zamózień ąublicz-
nach z za cejie za onania ącac jondażozach na cmenwaczu ezangelic im z
Zgoczelcu mającach ąowziecdzić miejjce ąochozania jeńcóz jugojioziańj ich
                                             ocaz ąolj ich

zawarte dnia 20 czerwca 2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojezodą Dolno ląj im – Panem Raaaiem Juc ozlańcem, zwanym dalej
„Wojewodą”
a
Gminą Miejj ą Zgoczelec – reprezentowaną przez Raaaia Gconicza – Burmi-
strza – zwaną dalej „Gminą”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych ętekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u,
oraz § 2 ust. 3 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realizacji wspólnego
zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na
powywszy cel, zawartego w dniu 17 marca 2008 roku pomiędzy Radą
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Dolnoślą-
skim, Strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:
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§ 1

1. Wojewoda Dolnośląski upowawnia Gminę do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz za-
warcia umowy z wykonawcą w imieniu Rady
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakre-
sie za onania ącac jondażozach na cmenwaczu
ezangelic im z Zgoczelcu, mającach ąowziec-
dzić miejjce ąochozania jeńcóz jugojioziań-
j ich ocaz ąolj ich.

2. Wojewoda oświadcza, we Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała
się przeznaczyć kwotę w wysokości: 10.000 zi
ęsłownie: dziejieć wajieca ziowachu na finanso-
wanie zadania, o którym mowa  w § 1 ust. 1.

3. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie
postanowienia, na mocy których:
1u wykonawca wystawi fakturę na Radę wchro-

ny Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,
NIP 526-105-30-50:
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy,

nie wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 2
niniejszego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Radę wchrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,

2u odbiór wykonanych prac nastąpi nie później
niw 30 września 2008 r.,

3u z odbioru wykonanych prac sporządzony bę-
dzie protokół.

§ 2

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie peł-
ną dokumentację z postępowań o zamówienia pu-
bliczne ęwraz z zawartymi umowami z wykonaw-
camiu, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z
wykonawcą.

§ 3

Niezalewnie od upowawnienia udzielonego w § 1,
Wojewoda upowawnia Gminę do nadzoru nad wy-
konaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do
dokonania odbioru prac i sporządzenia protokołu
odbioru.

§ 4

Izynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3
Gmina wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. Wykonawcy składają faktury, o których mowa
w § 1 ust. 3 pkt 1, do Gminy.

2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia,
przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wyko-
nania prac, o których mowa w § 1 ust. 1, w
terminie nie późniejszym niw 5 dni od daty
otrzymania faktury od wykonawcy, nie później
jednak niw do dnia 8 października 2008 r.

3. Do sprawozdania Gmina dołączy oryginały faktur
wystawionych przez wykonawców na Radę
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie ępotwierdzone pod względem meryto-
rycznym przez Gminęu, protokoły odbioru prac,
dokumentację fotograficzną ęw formie elektro-
niczneju ilustrującą wykonanie zadania.

§ 6

Wojewoda zastrzega, we ani Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda
nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wy-
sokości wywszej niw określone w § 1, ani tew zobo-
wiązań innych niw określone w niniejszym porozu-
mieniu.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminów określonych
w niniejszym porozumieniu, Gmina odpowiedzialna
za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku
do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane
z tym szkody.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ętekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u, z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
ęDz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.u oraz
inne przepisy dotyczące spraw objętych porozu-
mieniem.

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga dla swej wawności
formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

1. Porozumienie wchodzi w wycie z dniem podpisa-
nia.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
kawdej ze stron.

GMINe

PREZYDENT MIeSTe

RAFAŁ GRONICZ

WwJEWwDe DwLNwŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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POROZUMIENIE NR 11/2008

z jącazie ąozieczenia ączagowozania i ączeącozadzenia zamózień ąublicz-
nach z za cejie za onania wablic na cmenwaczu żoiniecza Wojj a Polj iego
                                    z 1945 c. z Zgoczelcu

zawarte dnia 20 czerwca 2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojezodą Dolno ląj im – Panem Raaaiem Juc ozlańcem, zwanym dalej
„Wojewodą”
a
Gminą Miejj ą Zgoczelec – reprezentowaną przez Raaaia Gconicza – Burmi-
strza – zwaną dalej „Gminą”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych ętekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u,
oraz § 2 ust. 3 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realizacji wspólnego
zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na
powywszy cel, zawartego w dniu 17 marca 2008 roku pomiędzy Radą
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Dolnoślą-
skim, Strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Wojewoda Dolnośląski upowawnia Gminę do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz za-
warcia umowy z wykonawcą w imieniu Rady
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakre-
sie za onania wablic na cmenwaczu żoiniecza
Wojj a Polj iego z 1945 co u z Zgoczelcu.

2. Wojewoda oświadcza, we Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała
się przeznaczyć kwotę w wysokości: 50.000 zi
ęsłownie: ąiećdziejiąw wajieca ziowachu na finan-
sowanie zadania, o którym mowa  w § 1 ust. 1.

3. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie
postanowienia, na mocy których:
1u wykonawca wystawi fakturę na Radę wchro-

ny Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,
NIP 526-105-30-50:
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy,

nie wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 2
niniejszego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Radę wchrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,

2u odbiór wykonanych prac nastąpi nie później
niw 30 września 2008 r.,

3u z odbioru wykonanych prac sporządzony bę-
dzie protokół.

§ 2

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie peł-
ną dokumentację z postępowań o zamówienia pu-
bliczne ęwraz z zawartymi umowami z wykonaw-
camiu, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z
wykonawcą.

§ 3

Niezalewnie od upowawnienia udzielonego w § 1,
Wojewoda upowawnia Gminę do nadzoru nad wy-

konaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do
dokonania odbioru prac i sporządzenia protokołu
odbioru.

§ 4

Izynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3
Gmina wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. Wykonawcy składają faktury, o których mowa
w § 1 ust. 3 pkt 1, do Gminy.

2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia,
przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wyko-
nania prac, o których mowa w § 1 ust. 1,
w terminie nie późniejszym niw 5 dni od daty
otrzymania faktury od wykonawcy, nie później
jednak niw do dnia 8 października 2008 r.

3. Do sprawozdania Gmina dołączy oryginały faktur
wystawionych przez wykonawców na Radę
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie ępotwierdzone pod względem meryto-
rycznym przez Gminęu, protokoły odbioru prac,
dokumentację fotograficzną ęw formie elektro-
niczneju ilustrującą wykonanie zadania.

§ 6

Wojewoda zastrzega, we ani Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda
nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wy-
sokości wywszej niw określone w § 1, ani tew zobo-
wiązań innych niw określone w niniejszym porozu-
mieniu.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminów określonych
w niniejszym porozumieniu, Gmina odpowiedzialna
za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku
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do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane
z tym szkody.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ętekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u, z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
ęDz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.u oraz
inne przepisy dotyczące spraw objętych porozu-
mieniem.

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga dla swej wawności
formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

1. Porozumienie wchodzi w wycie z dniem podpisa-
nia.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
kawdej ze stron.

GMINe

PREZYDENT MIeSTe

RAFAŁ GRONICZ

WwJEWwDe DwLNwŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

2799

POROZUMIENIE NR 9/2008

z jącazie ąozieczenia ączagowozania i ączeącozadzenia zamózień ąublicz-
nach z za cejie za onania ącac cemonwozach na cmenwaczu żoiniecza Acmii
                                       Radziec iej z Uacozie

zawarte dnia 31 lipca 2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojezodą Dolno ląj im – Panem Raaaiem Juc ozlańcem, zwanym dalej
„Wojewodą”
a
Gminą Uacóz – reprezentowaną przez Lille Gcunw ozj ą – Burmistrza –
zwaną dalej „Gminą”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych ętekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u,
oraz § 2 ust. 3 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realizacji wspólnego
zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na
powywszy cel, zawartego w dniu 17 marca 2008 roku pomiędzy Radą
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Dolnoślą-
skim, Strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Wojewoda Dolnośląski upowawnia Gminę do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz za-
warcia umowy z wykonawcą w imieniu Rady
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakre-
sie za onania ącac cemonwozach na cmenwaczu
żoiniecza Acmii Radziec iej z Uacozie.

2. Wojewoda oświadcza, we Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała
się przeznaczyć kwotę w wysokości: 5.000 zi
ęsłownie: ąieć wajieca ziowachu na finansowanie
zadania, o którym mowa  w § 1 ust. 1.

3. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie
postanowienia, na mocy których:
1u wykonawca wystawi fakturę na Radę wchro-

ny Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,
NIP 526-105-30-50:
– na kwotę wynikającą z zawartej umowy,

nie wywszą niw wymieniona w § 1 ust. 2
niniejszego porozumienia,

– z terminem płatności 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Radę wchrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,

2u odbiór wykonanych prac nastąpi nie później
niw 30 września 2008 r.,
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3u z odbioru wykonanych prac sporządzony bę-
dzie protokół.

§ 2

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie peł-
ną dokumentację z postępowań o zamówienia pu-
bliczne ęwraz z zawartymi umowami z wykonaw-
camiu, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z
wykonawcą.

§ 3

Niezalewnie od upowawnienia udzielonego w § 1,
Wojewoda upowawnia Gminę do nadzoru nad wy-
konaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do
dokonania odbioru prac i sporządzenia protokołu
odbioru.

§ 4

Izynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3
Gmina wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. Wykonawcy składają faktury, o których mowa
w § 1 ust. 3 pkt 1, do Gminy.

2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia,
przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wyko-
nania prac, o których mowa w § 1 ust. 1,
w terminie nie późniejszym niw 5 dni od daty
otrzymania faktury od wykonawcy, nie później
jednak niw do dnia 8 października 2008 r.

3. Do sprawozdania Gmina dołączy oryginały faktur
wystawionych przez wykonawców na Radę
wchrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Warszawie ępotwierdzone pod względem me-
rytorycznym przez Gminęu, protokoły odbioru

prac, dokumentację fotograficzną ęw formie
elektroniczneju ilustrującą wykonanie zadania.

§ 6

Wojewoda zastrzega, we ani Rada wchrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda
nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wy-
sokości wywszej niw określone w § 1, ani tew zobo-
wiązań innych niw określone w niniejszym porozu-
mieniu.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminów określonych
w niniejszym porozumieniu, Gmina odpowiedzialna
za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku
do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane
z tym szkody.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ętekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655u, z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
ęDz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.u oraz
inne przepisy dotyczące spraw objętych porozu-
mieniem.

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga dla swej wawności
formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

1. Porozumienie wchodzi w wycie z dniem podpisa-
nia.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
kawdej ze stron.

GMINe

BURMISTRZ

LILLA GRUNTKOWSKA

WwJEWwDe DwLNwŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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2800

INIORMACJA O DECYZJI PREZESA URZYDU REGULACJI ENERGETYKI

z jącazie zmiana  oncejji dla Iocwum Wcociaz S.A.
z jiedzibą ze Wcociaziu

W dniu 15 września 2008 r. decyzją nr WII/934I/252/W/wWR/
2008/DB Prezes URE dokonał zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła, dla
Fortum Wrocław Se z siedzibą we Wrocławiu.

Uzajadnienie

Pismem z dnia 14 sierpnia 2008 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę pkt 1 koncesji na
wytwarzanie ciepła. Zmiana koncesji związana jest z zakupem i przejęciem do eksploatacji
źródła ciepła przy ul. Szybkiej 1 we Wrocławiu opalanego olejem opałowym.
Po analizie stanu faktycznego, wniosek Przedsiębiorstwa o zmianę koncesji na wytwarza-
nie ciepła uznano za uzasadniony.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego ęDz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.u w związku z art. 30 ust. 1 i art.
32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ęDz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 ze zm.u Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 12 września
2008 r. nr WII/934I/252/W/wWR/2008/DB zmienił swoją decyzję z dnia 17 listopada
2000 r. nr WII/934/252/N/3/2000/ZJ z późniejszymi zmianami, w sprawie udzielenia
koncesji na wytwarzanie ciepła, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

Z upowawnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTYPCA DYREKTORA
PwŁUDNIwWw-ZeISwDNIEGw

 wDDZIeŁU TERENwWEGw
URZĘDU REGULeIJI ENERGETYKI

z siedzibą we Wrocławiu

Monrba GawDrb

2801

INIORMACJA O DECYZJI PREZESA URZYDU REGULACJI ENERGETYKI

z jącazie zmiana  oncejji dla ączedjiebiocca RWE Swoen Conwcacwing
Sąói a z ogcaniczoną odąoziedzialno cią z jiedzibą ze Wcociaziu

W dniu 12 września 2008 r. decyzją Prezesa URE nr WII/742-ZTw-
B/11/W/wWR/2008/BS dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalno-
ści w zakresie wytwarzania ciepła dla przedsiębiorcy RWE Stoen Iontracting
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
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Uzajadnienie

Decyzją z dnia 3 lutego 1999 roku nr WII/742/11/W/3/99/ZJ ze zmianami udzielono
Przedsiębiorcy: RWE Stoen Iontracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, konce-
sji na wytwarzanie ciepła, na okres do 31 grudnia  2025 roku.
W dniu 18 sierpnia 2008 r. wpłynął wniosek przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorca
niósł o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 1999 roku
Nr WII/742/11/W/3/99/ZJ ze zmianami, w związku z zaprzestaniem działalności wytwa-
rzania ciepła w kotłowniach zlokalizowanych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, Glinika
Iharzewskiego, Glinika Zaborowskiego, Godowa, Strzywowa, Tropia, Wysokiej Strzywow-
skiej, Zawadki, zarnowej i zyznowa, co wiąwe się z korektą mocy zainstalowanej.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego ęDz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianamiu w związku z art. 30 ust. 1
oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ęDz.
U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianamiu  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z
dnia 11 września 2008 r. zmienił swoją decyzję z dnia 3 lutego 1999 r. nr WII/742/11/
W/3/99/ZJ ze zmianami, w sprawie zmiany koncesji w zakresie wytwarzania ciepła.

Z upowawnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTYPCA DYREKTORA
PwŁUDNIwWw-ZeISwDNIEGw

 wDDZIeŁU TERENwWEGw
URZĘDU REGULeIJI ENERGETYKI

z siedzibą we Wrocławiu
Monika Gawlik
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Egzemplarze biewące i z lat ubiegłych oraz załączniki mowna nabywać:

1u w punktach sprzedawy:

– 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,

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

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