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413

UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODZKIEGO
NR XIV/206/2007

z dnia 28 grudnia 2008 r.

w sprawie  ustalenia  regulaminu  o rerlaie ego nie tare zasaam wmnagra-
azania za pra ę, zasaam przmznawania aoaat aw ao wmnagroazenia, innm h
aoaat aw  oraz  trmbu  i   rmteriaw  przmznawania  nagraa  ze  spe ialnego
funauszu nagraa, ala nau zm ieli zatruanionm h w orwiatowm h ieanost a h

organiza minm h prowaazonm h przez Powiat Kłoaz i, w ro u 2008

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia   czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 92 ze zm.),
art. 30 ust. 6 i 6a, oraz art.  4 ust. 3 i 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 647 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pdukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 200  r. w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.)
Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin określający niektóre zasady
wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu
i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w oświa-
towych jednostkach organizacyjnych, dla których or-
ganem prowadzącym jest Rada Powiatu Kłodzkiego,
w roku 2008.

Regulamin

R o z d z i a ł  I

Postanowienia wstępne

§ 2

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli
wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnio-
nych w oświatowych jednostkach organizacyjnych,
dla których organem prowadzącym jest Rada Po-
wiatu Kłodzkiego.

2. Regulamin określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki

przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy.

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
zastępstw dora nych,

3) szczegółowe zasady przyznawania oraz wypła-
cania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
go.

§ 3

1. Ilekroć w uchwale mowa jest bez bliższego okre-
ślenia o:
1) regulaminie – rozumie się przez to Regulamin

określający niektóre zasady wynagradzania za

pracę, zasady przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kry-
teriów przyznawania nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych
w oświatowych jednostkach organizacyjnych,
dla których organem prowadzącym jest Rada
Powiatu Kłodzkiego, w roku 2008,

2) ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez
to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 2 6, poz. 2 72
ze zm.),

3) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to usta-
wę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 647
ze zm.),

4) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Pdukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 200  r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
ze zm.),

 ) Kodeksie pracy – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94),

6) organie prowadzącym – należy przez to rozu-
mieć Radę Powiatu Kłodzkiego,

7) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę
Powiatu Kłodzkiego,

8) placówce (oświatowej) – należy przez to rozu-
mieć szkołę ponadgimnazjalną, szkołę specjalną,
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, mło-
dzieżowy ośrodek socjoterapii, poradnię psy-
chologiczno-pedagogiczną, ośrodek doskonalenia
nauczycieli, dom dziecka, szkolne schronisko
młodzieżowe, dom wczasów dziecięcych,

9) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora placówki
oświatowej,
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10) nauczycielu – należy przez to rozumieć na-
uczycieli, wychowawców i innych pracowni-
ków pedagogicznych szkół ponadgimnazjal-
nych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczy, młodzieżowych ośrod-
ków socjoterapii, poradni psychologiczno-
pedagogicznych, ośrodków doskonalenia na-
uczycieli, domu dziecka, szkolnego schroniska
młodzieżowego, domu wczasów dziecięcych,

11) roku szkolnym – należy przez to rozumieć
okres pracy placówki oświatowej od 1 wrze-
śnia danego roku do 31 sierpnia roku następ-
nego,

12) klasie – należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę,

13) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka i słuchacza,

14) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony
na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7
pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela,

1 ) zakładowej organizacji związkowej – należy
przez to rozumieć Zarząd Oddziału Powiatowe-
go ZNP w Kłodzku i Międzyzakładową Organi-
zację Związkową NSZZ „Solidarność” Nauczy-
cieli i Pracowników Samorządowych Ziemi
Kłodzkiej w Kłodzku.

§ 4

1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagro-
dzenia zasadniczego i dodatków.

2. Wynagrodzenie zasadnicze wynika z poziomu wy-
kształcenia, stopnia awansu zawodowego, obo-
wiązkowego wymiaru godzin i jest ustalone według
tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego, określonego w rozpo-
rządzeniu.

R o z d z i a ł  II

Doaate  za wmsługę lat

§  

1. Wysokość oraz zasady naliczania dodatku za wy-
sługę lat określone są w art. 33 ust. 1 ustawy Kar-
ta Nauczyciela.

2. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrud-
nienia i innych okresów uprawniających do dodatku
za wysługę lat ustala się zgodnie z § 7 rozporzą-
dzenia.

3. Dodatek  za  wysługę  lat  przysługuje  nauczycie-
lowi:
1) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,
2) za dni nieobecności w pracy, z powodu niezdol-

ności do pracy, wskutek choroby lub konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki nad dziec-
kiem lub chorym członkiem rodziny, za które na-
uczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego,

3) za okres urlopu dla poratowania zdrowia.
4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysłu-

gę lat oraz wysokość tego dodatku określa:
1) nauczycielowi  –  dyrektor  placówki  oświato-

wej,
2) dyrektorowi – Starosta.

 . Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty
wynagrodzenia.

R o z d z i a ł  III

Doaate  fun  minm

§ 6

1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora pla-

cówki oświatowej albo inne stanowisko kierow-
nicze przewidziane w statucie placówki,

2) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy,
3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczyciela

stażysty lub/i kontraktowego,
4) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub

nauczyciela konsultanta.
2. Nauczycielom wymienionym w ust. 1 przysługuje

dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli
dodatków funkcyjnych.

3. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze
zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
takiej, jak nauczycielom zatrudnionym w pełnym
wymiarze godzin.

Tabela dodatków funkcyjnych:

miesięcznie (zł)
Lp. Typ placówki Stanowisko

od do
1 2 3 4  

Szkoła ponadgimnazjalna Dyrektor 700 2000
Wicedyrektor 400 1 00
Kierownik internatu/kierownik schroniska
młodzieżowego 1 0 300
Kierownik praktycznej nauki zawodu/szko-
lenia praktycznego 2 0  00
Kierownik warsztatu szkolnego 2 0  00

1

Zastępca kierownika warsztatu szkolnego 200 400
Szkoła specjalna Dyrektor 600 2000

2.
Wicedyrektor 400 1 00
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cd. tabeli
1 2 3 4  

Dyrektor 600 1200  3. Specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy, dom wczasów dzie-
cięcych, dom dziecka

Wicedyrektor 400 800

Dyrektor 600 1200  4. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii
Wicedyrektor 400 800

   . Poradnia psychologiczno-pedgogiczna Dyrektor 400 100
Dyrektor 600 1200
Wicedyrektor 400 800
nauczyciel konsultant 200 300
nauczyciel doradca 100 200

  6. Ośrodek doskonalenia nauczycieli

kierownik biblioteki ped. 20 300
  7. Ośrodek dokształcania i doskonalenia

zawodowego
Kierownik ośrodka
Zastępca kierownika ośrodka

300
200

600
300

  8. Schronisko młodzieżowe Dyrektor 1 0 300
  9. Wychowawca klasy 140

Opiekun stażu  0

§ 7

1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla
dyrektora oraz pozostałych osób zajmujących sta-
nowiska kierownicze w placówce oświatowej bie-
rze się pod uwagę:
  1) poprawność Arkusza Organizacyjnego pod

względem formalno-prawnym,
  2) realizację uchwał Rady Powiatu i Zarządu Po-

wiatu Kłodzkiego,
  3) prawidłową realizację budżetu szkoły,
  4) złożoność zadań wynikających z zajmowanego

stanowiska lub pełnionej funkcji, w tym liczbę
i typ szkół wchodzących w skład zespołu,

   ) zdawalność egzaminów zewnętrznych,
  6) pozyskiwanie środków zewnętrznych na zada-

nia szkolne i pozaszkolne,
  7) specyfikę i wielkość placówki,
  8) bazę lokalową, w tym liczbę i jakość admini-

strowanych budynków,
  9) liczbę pracowników pedagogicznych i niepeda-

gogicznych,
10) liczbę oddziałów i stanowisk kierowniczych

w placówce,
11) liczbę realizowanych godzin ponadwymiaro-

wych i dora nych przez osobę uprawnioną do
dodatku funkcyjnego,

12) efekty pracy menedżerskiej,
13) zmianowość.

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
z innych powodów obowiązków, do których przy-
pisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia mie-
siąca – od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie, z zastrzeżeniem ust. 3.

4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu peł-

nienia zastępstwa i gaśnie z pierwszym dniem mie-
siąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków.

 . Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca,
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po jednym
miesiącu zastępstwa.

7. Dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji kierowniczej
przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż
6 miesięcy i nie dłuższy niż rok szkolny, z zastrze-
żeniem ust. 6.

8. Dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji kierowniczej
wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagro-
dzenia.

§ 8

1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowaw-
stwo klasy, przysługuje dodatek funkcyjny za wy-
chowawstwo, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – za
zgodą organu prowadzącego – nauczycielowi może
być powierzone drugie wychowawstwo.

3. Nauczycielowi pełniącemu funkcję wychowawcy
klasy dodatek funkcyjny przysługuje za każdą po-
wierzoną klasę.

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przyznaje
się  na  czas  określony,  nie  dłuższy niż rok szkol-
ny.

 . Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy wy-
płaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodze-
nia.

§ 9

1. Nauczycielowi, któremu powierzono opiekę nad
nauczycielem realizującym staż na kolejny stopień
awansu zawodowego, przysługuje dodatek za peł-
nienie funkcji opiekuna stażu.
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2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opie-
kuna stażu, dodatek funkcyjny przysługuje za każ-
dego podopiecznego.

3. Dodatek funkcyjny za opiekuna stażu nie przysłu-
guje w okresie przerw w odbywaniu stażu przez
nauczyciela, nad którym pełniono opiekę. Prawo do
dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia
kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego
opiece.

4. Dodatek, przysługujący z tytułu sprawowania funk-
cji opiekuna stażu, wypłacany jest z dołu.

 . W przypadku pełnienia funkcji opiekuna stażu przez
niepełny miesiąc kalendarzowy dodatek funkcyjny
wypłacany jest w kwocie wynikającej z przemno-
żenia 1/30 przydzielonej stawki przez liczbę dni
sprawowania tej funkcji.

§ 10

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla uprawnionych
nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora
placówki – Starosta, w ramach posiadanych środ-
ków finansowych.

2. Decyzję o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego
wysokości przechowuje się w aktach osobowych
nauczyciela.

3. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków przysłu-
guje prawo do dodatku z każdego tytułu.

R o z d z i a ł  IV

Doaate  motmwa minm

§ 11

1. W zależności od jakości pracy, w tym spełnienia
ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których
mowa w § 6 rozporządzenia oraz niniejszym Regu-
laminie, nauczycielowi zatrudnionemu w placówce
oświatowej, w tym nauczycielowi któremu powie-
rzono stanowisko kierownicze może być przyznany
dodatek motywacyjny.

2. Fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne
tworzy się w wysokości  % rocznego wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem
pedagogicznym, w przeliczeniu na każdy etat.

3. Fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne
wydziela Zarząd Powiatu Kłodzkiego na podstawie
uchwały budżetowej Rady Powiatu Kłodzkiego –
z tym, że:
1) 10% środków funduszu przeznacza się do dys-

pozycji Starosty na fundusz motywacyjny dla
dyrektorów placówek.

2) 90% środków funduszu przeznacza się do dys-
pozycji dyrektorów placówek na fundusz moty-
wacyjny dla nauczycieli i pozostałej kadry kie-
rowniczej,

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.

 . Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:
1) dla dyrektora – od 200 zł do 600 zł,
2) dla pozostałej kadry kierowniczej – od 200 zł do

400 zł,
3) dla nauczyciela od 1 0 zł do 3 0 zł.

6. O przyznaniu i wysokości dodatku motywacyjnego
decyduje:
1) dla dyrektora – Starosta,
2) dla nauczycieli i pozostałej kadry kierowniczej –

dyrektor placówki oświatowej.
7. Dodatek motywacyjny powinien stanowić zachętę

materialną do podejmowania się i aktywnego wy-
konywania zadań dodatkowych prowadzących do
podnoszenia jakości kształcenia oraz rangi placówki
oświatowej w środowisku.

8. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego wy-
daje się na piśmie, a kopię przechowuje się w ak-
tach osobowych pracownika.

9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia.

§ 12

1. Dyrektor placówki oświatowej może podjąć decyzję
o przyznaniu dodatku motywacyjnego dopiero wte-
dy, jeżeli nauczyciel wykonuje swoje zadania zgod-
nie z art. 6 Karty Nauczyciela oraz art. 4 ustawy
o systemie oświaty oraz rzetelnie wykonuje swoje
obowiązki zawarte w przydziale czynności.

2. Ustala się następujące kryteria przyznawania do-
datku motywacyjnego dla nauczycieli niebędących
dyrektorami:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych

uczniów, w tym:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich

możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych potwierdzających wynikami klasyfikacji
lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzia-
nów albo sukcesami w konkursach, zawodach
i olimpiadach,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji,
patologiom i uzależnieniom,

c) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów poprzez kształtowa-
nie postaw odpowiedzialności za własną
edukację, planowanie własnej przyszłości,
pracy nad sobą oraz właściwych postaw mo-
ralnych i społecznych,

d) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujących opieki, z uwzględ-
nieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej
współpracy z rodzicami, właściwymi instytu-
cjami i osobami świadczącymi pomoc socjal-
ną,

2) jakość świadczonej pracy, w tym:
a) stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności

zawodowych oraz ich wykorzystanie w pro-
cesie zmian jakości pracy szkoły skutkujące
adaptacją i praktycznym stosowaniem nowo-
czesnych metod nauczania i wychowania re-
alizowanych we współpracy z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny oraz in-
nymi instytucjami wspomagającymi,

b) przejawianie różnych form aktywności w ra-
mach zewnętrznego i wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
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c) opracowywanie i stosowanie w praktyce
programów autorskich,

d) wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz
metod aktywizujących uczniów do osiągania
wyższych wyników,

e) prowadzenie lekcji otwartych,
f) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

  3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3
Karty Nauczyciela, w tym:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-

stości szkolnych,
b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o któ-

rych mowa w przepisach w sprawie warun-
ków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzami-
nów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego lub innych organizacji
uczniowskich działających w placówce,

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobo-
wiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych, w tym uwzględniających potrzeby
uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia
szczególnie uzdolnionego,

f) organizowanie i inicjowanie uroczystości
i imprez szkolnych i środowiskowych,

g) umiejętne pozyskiwanie rodziców do współ-
pracy,

  4) aktywna działalność na rzecz oświaty w śro-
dowisku lokalnym i godne reprezentowanie
swojej placówki na zewnątrz,

   ) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonale-
nia i dokształcania zawodowego nauczycieli,

  6) tworzenie własnych programów dydaktycz-
nych,

  7) skuteczne dzielenie się swoją wiedzą i do-
świadczeniem,

  8) współtworzenie bazy w Zintegrowanym Sys-
temie Informacji Pedagogicznej,

  9) prowadzenie konsultacji indywidualnych i ze-
społowych,

10) organizowanie konferencji przedmiotowo-
metodycznych,

11) prowadzenie warsztatów metodycznych,
12) opracowywanie i upowszechnianie materiałów

metodycznych,
13) upowszechnianie innowacji metodycznych,
14) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolej-

nych stopni awansu zawodowego,
1 ) realizowanie w placówce zadań edukacyjnych

wynikających z przyjętych priorytetów w ob-
szarze edukacja przez Radę Powiatu Kłodzkie-
go,

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
niebędących dyrektorami uzależniona jest od stop-
nia spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 2.

§ 13

1. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku moty-
wacyjnego jest sumienna i właściwa realizacja
obowiązków kierowniczych wynikających z Karty

Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ak-
tów wykonawczych do tych ustaw.

2. Ustala się następujące kryteria przyznawania do-
datku motywacyjnego dla dyrektora placówki
oświatowej:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi placówki:
a) prawidłowe konstruowanie i realizowanie

planu finansowego placówki w oparciu o za-
twierdzony arkusz organizacyjny,

b) przestrzeganie dyscypliny budżetowej
w oparciu o posiadane środki finansowe,

c) efektywne pozyskiwanie środków pozabu-
dżetowych i optymalne ich wykorzystanie,

d) podejmowanie działań wzbogacających mają-
tek szkolny,

e) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań statutowych placówki i zabiega-
nie o polepszenie istniejącej bazy,

2) umiejętność organizacji pracy w celu realizacji
statutowych zadań placówki:
a) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,
b) realizowanie zadań zgodnie z zarządzeniami

organu prowadzącego i nadzorującego oraz
uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi
w ramach ich kompetencji stanowiących,

c) podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia się i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,

d) stwarzanie sprzyjających warunków do pod-
noszenia kwalifikacji pracowników,

e) organizowanie konferencji szkoleniowych,
f) współpracowanie z ośrodkami doskonalenia

nauczycieli w zakresie doradztwa metodycz-
nego i organizacji szkoleniowych rad pedago-
gicznych,

g) twórcze realizowanie polityki oświatowej Ra-
dy Powiatu Kłodzkiego,

h) podejmowanie różnych działań mających na
celu dbałość o pozytywny wizerunek placów-
ki  i promowanie jej osiągnięć w środowisku
lokalnym,

3) umiejętność tworzenia warunków dla działalno-
ści dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
placówki:
a) osiągnięcia placówki w realizacji programów

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych,

b) uczestnictwo uczniów w powiatowych, re-
gionalnych  i ogólnopolskich konkursach
i olimpiadach przedmiotowych oraz zawo-
dach sportowych,

c) osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
uczniów placówki,

d) tworzenie i realizowanie indywidualnych pro-
gramów wychowawczych,

e) zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyj-
nych, wychowawczych i opiekuńczych
uczniów,

f) motywowanie nauczycieli do tworzenia pro-
gramów autorskich, poszerzanie oferty edu-
kacyjnej poprzez wprowadzanie tych progra-
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mów, innowacji i eksperymentów pedago-
gicznych oraz innych rozwiązań metodycz-
nych,

g) dbałość o klimat wychowawczy placówki
poprzez rozwiązywanie konkretnych proble-
mów wychowawczych w twórczy sposób,
podejmowanie efektywnych działań profilak-
tycznych zapobiegających zagrożeniom spo-
łecznym,

h) podejmowanie aktywnych działań w zakresie
pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym
oraz niepełnosprawnym i trudnym,

i) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicz-
nego i kontroli wewnętrznej,

j) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości
uczniów,

k) poszerzanie działalności pozalekcyjnej w ra-
mach środków pozabudżetowych,

l) obecność placówki w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi,

m) tworzenie atmosfery i warunków do efek-
tywnej pracy zatrudnionych w placówce pra-
cowników, właściwych stosunków między-
ludzkich i umiejętne rozwiązywanie konflik-
tów,

n) tworzenie atmosfery i warunków do współ-
pracy wszystkich organów i organizacji dzia-
łających w placówce oraz umiejętność ini-
cjowania takiej współpracy,

o) prawidłowość współpracy z Radą Pedago-
giczną, Radą Rodziców i Samorządem
Uczniowskim,

4) sprawność organizacyjna i menedżerska w na-
wiązywaniu współpracy z różnymi środowiskami
lokalnymi,

 ) podnoszenie umiejętności i własnych kwalifikacji
związanych z prowadzeniem placówki,

6) współdziałanie z organem prowadzącym, orga-
nem nadzoru pedagogicznego, związkami zawo-
dowymi oraz instytucjami i organizacjami dzia-
łającymi w obszarze edukacji,

7) godne reprezentowanie placówki w środowisku,
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora

uzależniona jest od stopnia spełnienia kryteriów,
o których mowa w ust. 2.

R o z d z i a ł  V

Doaate  za warun i pra m

§ 14

1. Przez  dodatek za warunki pracy rozumie się:
1) dodatek za trudne warunki pracy,
2) dodatek za pracę w uciążliwych warunkach.

2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowa-
dzenie przez nauczycieli zajęć, określonych w § 8
Rozporządzenia.

3. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się pro-
wadzenie przez nauczycieli zajęć, określonych
w § 9 rozporządzenia.

4. Wysokość dodatku za warunki pracy z tytułu pracy
w trudnych warunkach  określa tabela:

Lp. stanowisko
% stawki osobistego

zaszeregowania
nauczyciela

 1
Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych i poradni specja-
listycznych

1 ,0

 2
Wychowawcy świetlic profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycz-
nych, nauczyciele wychowawcy domów wczasów dziecięcych

1 ,0

 3

Nauczyciele szkół specjalnych, w tym organizowanych w zakładach
opieki zdrowotnej, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w do-
mach pomocy społecznej, wychowawcy pozalekcyjnych zespołów
zajęć wychowawczych w szkołach przy zakładach opieki zdrowotnej,
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego

19,0

 4

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wy-
chowawcy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dzieciom i młodzie-
ży całodobową opiekę

29,0

  
Wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalnych,
w których co najmniej 20% wychowanków jest kierowanych przez
sądy powszechne w związku z popełnieniem czynu karalnego

40,0

 . W przypadku pracy w warunkach uciążliwych wy-
sokość dodatku za warunki pracy, o którym mowa
w ust. 4, zwiększa się o 6% stawki osobistego za-
szeregowania nauczyciela.

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości,
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych
lub  uciążliwych  cały  obowiązujący  go  wymiar
zajęć.  Dodatek  wypłaca  się  w wielkości propor-
cjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warun-
kach  tylko  część  obowiązującego  go  wymiaru
zajęć.

7. Dodatek za warunki pracy przysługuje za godziny
faktycznie odbyte oraz w okresie niewykonywania
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone
jak za okres urlopu wypoczynkowego.

8. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje
z dniem podjęcia pracy w trudnych lub uciążliwych
warunkach, a ustaje z końcem miesiąca, w którym
nastąpiło zaprzestanie pracy w tych warunkach
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który
przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
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  9. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
10. O przyznaniu i wysokości dodatku za warunki

pracy decyduje:
1) dla dyrektora – Starosta,
2) dla nauczycieli i pozostałej kadry kierowniczej –

dyrektor placówki oświatowej.
11. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy

wydaje się na piśmie, a kopię przechowuje się
w aktach osobowych pracownika.

R o z d z i a ł  VI

Wmnagroazenie za goazinm ponaawmmiarowe
oraz za goazinm zastępstw aoraźnm h

§ 1 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczy-
cielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącz-
nie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach upraw-
niających do dodatku) przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę dora nego zastęp-
stwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób
określony w ust. 1.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar
godzin, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę do-
ra nego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których
mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0,  godziny pomija się, a co najmniej 0,  godziny
liczy się za pełną godzinę.

 . Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysłu-
guje wynagrodzenie, należy rozumieć każdą przy-
dzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
tych zajęć.

6. Przez godzinę dora nego zastępstwa, za którą
przysługuje wynagrodzenie, należy rozumieć każdą
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin tych zajęć, której realiza-
cja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczy-
ciela.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest
wypłacane, gdy faktyczna liczba przepracowanych
w danym tygodniu godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych  lub  opiekuńczych  przekracza
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin tych za-
jęć.

  8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniach, w których nauczyciel
nie wykonywał pracy i za które  nie zachował
prawa do wynagrodzenia zgodnie z przepisami
prawa pracy, za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć, określony w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/  tego
wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień nie-
wykonywania pracy w danym tygodniu.

  9. Liczba godzin ponadwymiarowych w tygodniu,
o którym mowa w ust. 8, za które przysługuje
wynagrodzenie, nie może być większa niż liczba
godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastępstw dora nych wypłaca się z dołu.

R o z d z i a ł  VII

Zasaam  przmznawania  oraz  wmpła ania
nau zm iels iego aoaat u miesz aniowego

§ 16

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązujące-
go wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez Po-
wiat Kłodzki, położonej na terenach wiejskich oraz
w miastach liczących do   tys. mieszkańców przy-
sługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, uza-
leżniony od liczby członków rodziny, wypłacany co
miesiąc w wysokości:
1) 10% miesięcznej stawki minimalnego wynagro-

dzenia za pracę, ustalanego zgodnie z odrębnymi
przepisami, zwanego dalej „minimalnym wyna-
grodzeniem” – dla 1 osoby,

2) 12% minimalnego wynagrodzenia – dla 2 osób,
3) 14% minimalnego wynagrodzenia – dla 3 osób,
4) 16% minimalnego wynagrodzenia dla 4 i więcej

osób.
2. Kwoty przypadającego dodatku mieszkaniowego

zaokrągla się do pełnych złotych.
3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2,

zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących:
1) współmałżonka,
2) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

3) pozostające na utrzymaniu niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia,

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego
 ródła dochodów,

 ) rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący
dodatek mieszkaniowy jest obowiązany niezwłocz-
nie powiadomić dyrektora placówki, a dyrektor pla-
cówki  otrzymujący  dodatek mieszkaniowy – organ
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prowadzący placówkę. W przypadku niepowiado-
mienia o zmianie liczby członków rodziny niena-
leżnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

   . Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, któ-
ry będzie im wypłacał dodatek.

  6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi
niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania
przez niego lokalu mieszkalnego.

  7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczy-
cielem powołanym do służby zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa ta została zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach.

  8. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy w głównym miejscu pracy.

  9. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek
nauczyciela  lub na wspólny wniosek nauczycieli
będących współmałżonkami, z uwzględnieniem
ust. 10.

10. O przyznaniu i wysokości dodatku mieszkaniowe-
go decyduje:
1) dla dyrektora – Starosta,
2) dla nauczycieli i pozostałej kadry kierowniczej –

dyrektor placówki oświatowej.
11. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

wydaje się na piśmie, a kopię przechowuje się
w aktach osobowych pracownika.

12. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

13. W razie zbiegu prawa do dodatku mieszkaniowego
określonego w niniejszym regulaminie z prawem
do dodatku mieszkaniowego przysługującego na
podstawie innych przepisów, nauczycielowi speł-
niającemu wymagane warunki przysługują obydwa
dodatki.

14. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

R o z d z i a ł  VIII

Zasaam przmznawania oraz wmpła ania nagraa
ze spe ialnego funauszu nagraa

§ 17

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze, w wysokości 1% planowa-
nego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń
nauczycieli planuje Powiat Kłodzki na dany rok bu-
dżetowy, z tym że:

1) 80% środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora placówki oświatowej,

2) 20% środków funduszu przeznacza się na na-
grody Starosty.

2. Wysokość wyodrębnionego specjalnego funduszu
nagród,  o którym mowa w ust. 1,  ustalana jest
corocznie w uchwale budżetowej Powiatu Kłodz-
kiego.

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród, zwane
dalej nagrodami, mają charakter uznaniowy.

§ 18

1. Nagrodę dyrektora placówki oświatowej przyznaje
się nauczycielowi, w tym nauczycielowi zajmują-
cym stanowisko kierownicze, który wyróżnia się
w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opie-
kuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań
statutowych placówki, w tym za:
  1) dbanie o wysoką jakość świadczonej pracy po-

przez stałe podnoszenie poziomu swojej wiedzy
merytorycznej i metodycznej,

  2) osiąganie wymiernych efektów w pracy statu-
towej placówki oświatowej,

  3) podejmowanie działań na rzecz urządzania,
wyposażenia i doskonalenia własnego warszta-
tu pracy,

  4) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą
w stosowaniu różnych form, metod i środków
celem aktywizowania uczniów w procesie na-
uczania,

   ) efektywną realizację prowadzonych zajęć, po-
twierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego
lub oceną jej uczestników,

  6) stosowanie skutecznych form i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej,

  7) zaangażowanie w pracy wychowawczej m. in.
poprzez rozwijanie indywidualnych cech
uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego
rozwoju,

  8) stosowanie nowatorskich form zajęć w śro-
dowisku szkolnym i pozaszkolnym, mających
na celu zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej,

  9) opracowywanie i upowszechnianie własnych
doświadczeń pedagogicznych,

10) opracowanie materiałów związanych z wyko-
nywaną pracą i ich opublikowanie w dowolnej
formie,

11) efektywne współpracowanie z organizacjami
i innymi podmiotami w celu wspomagania
działalności statutowej placówki oświatowej,

12) dzielenie się z innymi wiedzą i własnymi do-
świadczeniami w pracy pedagogicznej,

13) skuteczne kierowanie zespołem nauczycieli,
14) pozyskiwanie przez swoje działania lub kontak-

ty sponsorów świadczących pomoc na rzecz
placówki,

1 ) wdrażanie programów, przedsięwzięć lub/i po-
maganie nauczycielom w ich tworzeniu.

16) przygotowywanie i wzorowe prowadzenie im-
prez szkolnych na różnych szczeblach,
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17) zaangażowanie na rzecz organizacji zajęć po-
zalekcyjnych i zagospodarowania czasu wolne-
go uczniów.

2. Nagrodę Starosty przyznaje się nauczycielowi, któ-
ry systematycznie wyróżnia się w realizacji statu-
towych zadań placówki, w tym za:
  1) wzorową realizację zajęć dydaktycznych po-

twierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego
lub oceną jej uczestników,

  2) prowadzenie działalności mającej na celu zwal-
czanie wśród dzieci i młodzieży przejawów pa-
tologii społecznej,

  3) dbałość o wysoką jakość swojej pracy poprzez
systematyczne podnoszenie poziomu swojej
wiedzy merytorycznej i metodycznej,

  4) współpracowanie ze środowiskiem placówki
w celu ujednolicenia procesu wychowawczego,

   ) podejmowanie działań innowacyjnych i nowa-
torskich,

  6) publikowanie materiałów dotyczących różnych
aspektów reformy systemu edukacji w formie
broszur, skryptów, książek lub innej,

  7) skuteczne kierowanie zespołem nauczyciel-
skim, problemowo-zadaniowym, przedmioto-
wym lub wychowawczym,

  8) zaangażowanie w pracę na rzecz placówki,
  9) skuteczne podejmowanie współpracy z instytu-

cjami i organizacjami w celu wspomagania sta-
tutowej działalności placówki,

10) inicjowanie ciekawych pomysłów prowadzą-
cych do niekonwencjonalnych rozwiązań służą-
cych podnoszeniu jakości pracy placówki,

11) wykorzystywanie posiadanej wiedzy i umiejęt-
ności  w  podnoszeniu  jakości  pracy  placów-
ki.

3. Dyrektorowi placówki oraz pozostałej kadrze kie-
rowniczej nagrodę Starosty przyznaje się
z uwzględnieniem kryteriów zawartych w ust. 2
oraz za:
  1) posiadanie wymiernych efektów pracy mene-

dżerskiej,
  2) wzorową organizację pracy,
  3) kreowanie postaw proaktywnych wobec pla-

cówki, dbałość o wysoki poziom pracy placów-
ki i odpowiedni dobór kadry,

  4) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyni-
ków dydaktyczno-wychowawczych, liczny
udział uczniów w olimpiadach, konkursach
i zawodach sportowych,

   ) tworzenie warunków do rozwoju działalności
pozaszkolnej i pozalekcyjnej,

  6) inicjowanie różnych działań rady pedagogicznej
lub  rady  rodziców   służących   podnoszeniu
jakości  pracy  placówki i jej rangi w środowi-
sku,

  7) wzorowe dysponowanie środkami finansowymi
określonymi w zatwierdzonym budżecie pla-
cówki,

  8) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na
rzecz placówki i prawidłowe nimi gospodaro-
wanie,

  9) dbałość o bazę i mienie placówki,

10) umiejętność słuchania i budowania stosunków
interpersonalnych,

11) uczestniczenie w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,

12) wspomaganie nauczycieli realizujących staż na
kolejny stopień awansu zawodowego, ze
szczególnym uwzględnieniem nauczycieli po-
dejmujących pracę w zawodzie,

13) umiejętność reprezentowania placówki na ze-
wnątrz,

14) współdziałanie z organizacjami związkowymi
i organem prowadzącym,

1 ) wdrażanie polityki oświatowej Powiatu Kłodz-
kiego.

§ 19

1. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Pdukacji
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach mogą
być przyznawane w innym terminie.

2. Wysokość nagrody Starosty Kłodzkiego wynosi od
2000 zł do 3 00 zł, a wysokość nagrody dyrektora
placówki oświatowej – od 800 zł do 1 00 zł.

3. Nauczyciele typowani do nagrody dyrektora powin-
ni posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy z ostat-
nich 3 lat.

4. Nauczyciele i dyrektorzy typowani do nagrody Sta-
rosty powinni posiadać wyróżniającą ocenę pracy.
Okres pomiędzy uzyskaniem oceny pracy a wystą-
pieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty
nie może być dłuższy niż 3 lata.

§ 20

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty mogą
wystąpić:
1) dla dyrektora placówki oświatowej – dyrektor

merytorycznego wydziału Starostwa Powiato-
wego w Kłodzku, rada rodziców, rada pedago-
giczna,

2) dla nauczyciela i pozostałej kadry kierowniczej –
dyrektor placówki oświatowej po uprzednim za-
opiniowaniu przez radę pedagogiczną,

w terminie do 31 sierpnia, z zastrzeżeniem § 19
ust. 1.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Decyzję w sprawie przyznania nagrody Starosta
podejmuje najpó niej do dnia 30 września, z za-
strzeżeniem § 19 ust. 1.

4. Decyzję w sprawie przyznania nagród dyrektora
podejmuje dyrektor placówki oświatowej w termi-
nie, o którym mowa w ust. 3.

 . Starosta może z własnej inicjatywy przyznać na-
grodę, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2), na-
uczycielowi lub dyrektorowi spełniającemu kryteria,
o których mowa w § 18 ust. 2 i ust. 3.

6. Osoba, która otrzymała nagrodę Starosty, otrzy-
muje specjalny dyplom, którego odpis umieszcza
się w teczce akt osobowych pracownika.

7. Nagrodę Starosty wypłaca kasa placówki, zatrud-
niającej nagrodzonego pracownika.
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R o z d z i a ł  IX

Postanowienia  oń owe

§ 21

1. Zmian w regulaminie dokonuje się w trybie jego
uchwalenia.

2. Treść niniejszego regulaminu została uzgodniona
z odpowiednimi organizacjami związkowymi działa-
jącymi na terenie placówek oświatowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Rada Powiatu
Kłodzkiego.

3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Kłodzkiego.

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

PRZPWODNICZĄCY RADY

DARIUSZ KŁONOWSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 30 –  2439  – Poz. 413

Załe zni   nr 1  ao  u hwałm  Raam
Powiatu Kłoaz iego nr XIV/206/2007
z ania 28 gruania 2007 r. (poz. 413)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
NR XVII/109/07

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w  sprawie  przmię ia  „Wieloletniego  programu  gospoaarowania
miesz aniowmm zasobem gminm Kuaowa-Zarai na lata 2008–2012”

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (t.j. z 200  r. Dz. U. Nr 31, poz. 266 z pó n. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1 91 z pó n. zm.) Rada Miejska
Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata
2008–2012”, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Kudowy-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłosze-
nia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolno-
śląskiego.

PRZPWODNICZĄCY
RADY MIPJSKIPJ

BOGUSŁAW BURGER

Załe zni  ao u hwałm Raam Mieis iei
Kuaowm-Zaroiu nr XVII/109/07 z ania
21 gruania 2007 r. (poz. 414)

„WIEWOWETNI PROGRAM
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA WATA 2008–2012”

R o z d z i a ł  I

Postanowienia ogalne

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem pminy Kudowa-Zdrój, zwany dalej „progra-
mem”, wynika z zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie pminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 200  r. Nr 31, poz. 266 z pó n. zm.), został opra-
cowany na pięć kolejnych lat, tj.: 2008–2012.

2. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jest zadaniem wła-
snym gminy. Program ma za zadanie stworzyć podstawowe zasady gospodarowania oraz ustalić strategię
działania władz samorządowych w zakresie szeroko pojętej polityki mieszkaniowej. Działania samorządu tery-
torialnego, jako właściciela mieszkań komunalnych, są uwarunkowane stanem mieszkań i wielkością posia-
danego zasobu i mają na celu zapewnienie niezbędnej dbałości o istniejący zasób pminy, z uwzględnieniem
ekonomicznych możliwości gospodarstw domowych.

3. Podstawowym celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem pminy jest:
– określenie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach,
– zwiększenie zasobu lokali socjalnych,
– podniesienie standardu usług w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, wchodzącymi

w skład mieszkaniowego zasobu pminy,
– określenie zadań w zakresie remontów i modernizacji budynków komunalnych,
– określenie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność pminy,
– określenie zasad polityki czynszowej,
– ustalenie  ródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej.
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R o z d z i a ł  II

Ogalna  hara termstm a zasobaw miesz aniowm h Gminm Kuaowa-Zarai

1. Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju zarządzają na terenie gminy Kudowa-Zdrój
(wg stanu na dzień 30.06.2007 r.) 191 budynkami mieszkalnymi, w tym: 1 6 budynków wspólnot miesz-
kaniowych; 3  budynków gminnych, o łącznej pow. eksploatacyjnej 74.107 m2 z czego:
– lokale mieszkalne  z zasobów gminy  – 864 szt. o pow. użyt.  34.79  m2

- w tym lokale socjalne –   42 szt.    –  ”  –  -         838 m2

– lokale sprzedane – 734 szt.    –  ”  –     34. 74 m2

– lokale użytkowe gminne  –   20 szt.    –  ”  –       1.816 m2

– lokale użytkowe sprzedane –   43 szt.    –  ”  –  -      2.922 m2

2. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy jest bardzo różnorodny z przeważającą ilością budynków,
których stan techniczny można określić jako „średni”. Należy podkreślić, że w ostatnim okresie można za-
uważyć poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych, poprzez wykonywanie, przy udziale wspól-
not, nowych elewacji, wymianę pokryć dachowych, wymiana rynien i rur spustowych, naprawy kominów
oraz malowanie klatek schodowych.

3. Podstawowym zadaniem Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju w zakresie gospo-
darki mieszkaniowej jest zarządzanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, garażami, ogródkami przydo-
mowymi, placami pod pawilony handlowe i usługowe – polegające na sporządzaniu i prowadzeniu dokumen-
tacji w tym zakresie, prowadzeniu naliczeń czynszowych, księgowaniu opłat, wysyłaniu upomnień i nakazów
płatniczych.

4. Służby techniczne na bieżąco prowadzą prace konserwatorskie i remontowe niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elektrycznych (włącznie z dyżurami do
usuwania awarii w dni wolne od pracy) oraz w miarę możliwości finansowych, podjętych uchwał przez
wspólnoty mieszkaniowe, wykonywane są remonty budynków, głównie wymiana pokryć dachowych, wyko-
nywanie nowych elewacji, malowanie klatek schodowych, wymiany rynien, rur spustowych, naprawy komi-
nów itp.

 . MZUP obsługuje i dokonuje rozliczeń 21 lokalnych kotłowni gazowych dostarczających energię cieplną, nie-
zbędną do wytworzenia energii cieplnej do celów co. i podgrzania cw.

R o z d z i a ł  III

Wo ale so ialne i pomiesz zenia tmm zasowe

1. Obowiązkiem gminy jest dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądo-
wego. Lokal socjalny to taki lokal, który nadaje się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan tech-
niczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może
być mniejsza, niż   m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – 10 m2, przy czym lokal
ten może być o obniżonym standardzie, ale powinien:
– posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne,
– posiadać środek do gotowania posiłków i ogrzewania lokalu,
– posiadać dostęp do  ródła zaopatrzenia w wodę i do w.c., chociażby te urządzenia znajdowały się poza

budynkiem.

2. Prowadzona przez gminę Kudowa-Zdrój polityka pozyskania lokali socjalnych polega na wyłączeniu ze sprze-
daży (uchwałą Rady Miasta) mieszkań w wytypowanych budynkach mieszkalnych i na zasadzie przydzielania
lokali zamiennych, zwolnione lokale po wykonaniu niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych, prze-
kwalifikowywane są na lokale socjalne. Do ich zasiedlenia kierowane są przede wszystkim osoby eksmito-
wane. Dopuszcza się możliwość przydzielenia lokalu socjalnego na zasadzie dobrowolnej zamiany mieszkań
osobom, które posiadają zaległości w opłatach za zajmowany lokal mieszkalny, a osiągane przez nie dochody
nie pozwalają na spłatę zadłużenia.

3. Na dzień 30 czerwca 2007 r. pmina Kudowa Zdrój dysponuje 42 lokalami socjalnymi. W latach 2008–2012
planuje się pozyskiwanie około  –6 lokali rocznie.

4. W latach 2008–2012 planuje się wykonanie modernizacji budynków biurowych po byłym „BUD-RPMIP”,
w wyniku której uzyskamy około 12 lokali socjalnych.

 . Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do lokalu socjalnego oraz aktualnie obowiązujący zakaz eksmisji bez
wskazania lokalu, do którego ma być przeprowadzona osoba, mają bezpośredni wpływ na przewidywany
dalszy wzrost zapotrzebowania na lokale socjalne, których niewystarczająca liczba nie pozwala aktualnie na
realizację wszystkich wyroków eksmisyjnych.
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6. Do przeprowadzenia eksmisji z lokalu osób, którym sąd w wyroku nie przyznał prawa do lokalu socjalnego,
niezbędne jest wskazanie przez pminę tzw.: pomieszczenia tymczasowego, które powinno spełniać wyma-
gania określone odrębnymi przepisami. Pomieszczenie tymczasowe powinno:
– posiadać dostęp do  ródła zaopatrzenia w wodę i do w.c., chociażby urządzenia te znajdowały się poza

budynkiem,
– posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne,
– posiadać możliwość ogrzewania,
– posiadać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków,
– zapewnić co najmniej   m2 powierzchni mieszkalnej na osobę.
Wymagania pomieszczeń tymczasowych niewiele różnią się od wymagań lokali socjalnych. W chwili obecnej
pmina Kudowa-Zdrój nie posiada takich pomieszczeń. Z tego powodu trzeba stwierdzić, że w celu dokonania
eksmisji niejednokrotnie trzeba przekwaterować eksmitowane osoby do lokali socjalnych, mimo braku
uprawnienia tych osób do lokalu socjalnego w wyroku eksmisyjnym. pmina Kudowa-Zdrój poczyni starania
w celu uzyskania takich pomieszczeń w wyniku pozyskania i adaptacji innych pomieszczeń użytkowych,
spełniających warunki, jakie powinny posiadać pomieszczenia tymczasowe. W latach 2008–2012 planuje się
pozyskiwanie około 2 pomieszczeń tymczasowych rocznie.

R o z d z i a ł  IV

Planowana sprzeaaż lo ali miesz alnm h

1. Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność pminy Kudowa-Zdrój posiadają pierwszeństwo
w nabywaniu zajmowanych przez siebie lokali na własność. W celu zachęcenia najemców do wykupu zaj-
mowanych lokali na własność Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwałą nr XXIII/138/2000 z dnia 23 listopa-
da 2000 roku wprowadziła przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy następujące bonifikaty od
ceny określonej przez rzeczoznawcę majątkowego:
– 9 % ceny lokalu, gdy następuje równoczesny wykup wszystkich lokali w budynku, w wyniku czego cały

budynek przestaje być własnością pminy,
– 8 % ceny lokalu, gdy następuje pojedynczy wykup lokali w budynku,
– 70% ceny lokalu w przypadku wykupu lokalu w budynku jednorodzinnym.

2. Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju zarządzają na terenie pminy Kudowa-Zdrój
(wg stanu na dzień 30.06.2007 r.) 191 budynkami mieszkalnymi, w tym 1 6 budynków to budynki wspól-
not mieszkaniowych, z czego:
– lokale mieszkalne i socjalne z zasobów pminy – 864 szt. o pow. użytk. 34.79  m2

– lokale mieszkalne sprzedane – 734 szt. o pow. użytk. 34. 74 m2

– lokale użytkowe gminne –   20 szt. o pow. użytk. 1816 m2

– lokale użytkowe sprzedane –   43 szt. o pow. użytk. 2922 m2

3. Znaczne rozproszenie udziałów pminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zwiększa koszty utrzymania
budynków. Celowym zatem jest dążenie do stopniowego zmniejszania tych udziałów poprzez dążenie do
sprzedaży budynków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których pozo-
stał jeden lub dwa lokale, będące własnością pminy.

4. W związku z powyższym przyjmuje się następujące założenia:
– wyłączania ze sprzedaży z mieszkaniowego zasobu pminy budynków mieszkalnych, przeznaczonych na

lokale socjalne (w chwili obecnej ze sprzedaży wyłączonych jest 6 budynków mieszkalnych),
– dążenie do sprzedaży budynków jednorodzinnych, wymagających znacznych nakładów remontowych,
– sprzedaż lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których pozostał jeden lub dwa lokale, będące

własnością pminy ich najemcom, a w razie braku zgody na wykup proponowanie im lokali zamiennych
oraz sprzedaży lokali przez nich opróżnionych.

 . W celu zachęcenia najemców do wykupu zajmowanych lokali na własność w budynkach wspólnot mieszka-
niowych, w których pozostał jeden lokal mieszkalny, planuje się zwiększenie udzielanej bonifikaty od ceny
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Planuje się wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o podjęcie
uchwały w sprawie zwiększenia ww. bonifikaty.
Wykaz ww. budynków przedstawia załącznik nr 1.

6. Średnia roczna sprzedaż  (w okresie 2002–2007)  wyniosła 4  lokali mieszkalnych. Przyjmując dotychcza-
sową dynamikę sprzedaży lokali mieszkalnych, na potrzeby niniejszego programu przyjęto, że w latach
2008–2012 wielkość sprzedaży lokali mieszkalnych utrzyma się na dotychczasowym poziomie.
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R o z d z i a ł  V

Analiza potrzeb oraz plan remontaw i moaerniza ii

1. Plan remontów i modernizacji wiąże się ze stanem technicznym budynków i lokali oraz wielkością posiada-
nych w budżecie MZUP środków finansowych na ten cel. Podstawę określenia potrzeb remontowych i mo-
dernizacyjnych stanowić będą przeglądy techniczne budynków. Dotyczy to budynków będących wyłączną
własnością pminy, jak również lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Jako priorytetowe uznaje się
remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa i zagrożenia życia oraz remonty pokryć dachowych.

2. W przypadku lokali komunalnych, wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych, remonty i modernizacje
uzależnione są od planów współwłaścicieli poszczególnych budynków, którzy ustalają je na bazie podjętych
uchwał i posiadanych środków własnych.

3. Należy oczekiwać wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych remontów czy też prac modernizacyj-
nych, które będą wynikały ze zdarzeń losowych, wyra nego pogorszenia stanu technicznego budynku, czy
też potrzeb zgłaszanych przez najemców. W celu utrzymania należytego stanu technicznego posiadanych za-
sobów mieszkaniowych ustala się niżej opisany wykaz działań:
– remonty dachów i wymiany pokrycia dachowego,
– wymiany rynien i rur spustowych,
– naprawy kominów,
– remonty klatek schodowych,
– modernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych,
– bieżące naprawy i usuwanie awarii.

4. Oprócz kosztów, związanych z remontami budynków, pmina ponosi również koszty remontów lokali po
eksmisji oraz koszty remontów i napraw obciążających Wynajmującego. Środki finansowe na utrzymanie
mieszkaniowego zasobu pminy pochodzą z:
– czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,
– czynszów za dzierżawę garaży i gruntów pod garażami,
– czynszów za dzierżawę ogródków przydomowych oraz placów pod pawilony handlowe i usługowe.
Wielkość tych środków nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów, w celu utrzymania budynków w stanie
niepogorszonym, dlatego też polityka czynszowa pminy powinna w kolejnych latach uwzględniać dostoso-
wanie stawek czynszu do poziomu odzwierciedlającego rzeczywiste nakłady na utrzymanie budynków, o któ-
rym mowa w rozdziale VI.

 . Obciążenie budżetu pminy kosztami remontów zasobów komunalnych może być zmniejszone w wyniku
sprzedaży lokali mieszkalnych lub całych budynków. Szczegółowy plan finansowo-rzeczowy remontów zaso-
bów mieszkaniowych na poszczególne lata będzie określony w rocznych planach, opracowywanych przez
Zarządcę (MZUP Kudowa-Zdrój) w terminie do dnia   listopada roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy
i przedkładany Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój do zatwierdzenia. W planach tych zostaną zawarte wszel-
kie pilne potrzeby remontowe, które muszą być wcześniej uzgodnione z członkami wspólnot mieszkanio-
wych, którzy są zobowiązani do ponoszenia kosztów remontów części wspólnych budynków, proporcjonal-
nie do posiadanych udziałów.

6. W przypadku wystąpienia korzystnych uregulowań ustawowych jesteśmy przygotowani do budowy budynku
z mieszkaniami komunalnymi, a pmina Kudowa-Zdrój posiada zabezpieczony teren pod tego rodzaju inwe-
stycję. Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi poprawi warunki zaspokajania potrzeb mieszkanio-
wych wspólnoty samorządowej, których tworzenie jest zadaniem własnym gminy.

R o z d z i a ł  VI

Zasaam politm i  zmnszowei

1. Zasady polityki czynszowej są jednym z kluczowych zagadnień w zakresie gospodarki gminnymi zasobami
mieszkaniowymi. Bez podnoszenia czynszów za mieszkania do poziomu, który pozwoli na pokrycie pełnych
kosztów ich utrzymania, pmina będzie zmuszona do uzupełnienia brakujących środków finansowych, nie-
zbędnych do pokrycia kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu pminy.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie pminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 200  r. Nr 31, poz. 266 z pó n. zm.) jej autorzy
zakładali znaczny wzrost czynszu, który stopniowo miał osiągnąć 3% wartości odtworzeniowej za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i pokrywać miał rzeczywiste koszty utrzymania lokali mieszkal-
nych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe najemców władze pminy Kudowa-Zdrój nie zdecy-
dowały się na tak drastyczne podwyżki czynszu. Maksymalna stawka czynszu w mieszkaniowym zasobie
pminy Kudowa-Zdrój wynosi 4,00 zł/m2, co stanowi 1,60% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa dolnośląskiego.
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3. Wysokość pobieranych obecnie opłat czynszowych nie gwarantuje pokrycia niezbędnych kosztów związa-
nych z modernizacją i remontami mieszkaniowego zasobu pminy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz
uwzględniając możliwości finansowe najemców lokali komunalnych, proponuje się w latach 2008–2012
wzrost opłat czynszowych na poziomie od 1 % do 20% rocznie. Pozwoli to na stopniowe urealnienie wyso-
kości opłat czynszowych w odniesieniu do występujących kosztów eksploatacyjnych zasobów. Polityka
czynszowa w latach 2008–2012 będzie kontynuacją podjętej już reformy czynszów w poprzednim progra-
mie i zmierzać będzie do osiągnięcia następujących celów:
– utrzymania w mieszkaniowym zasobie pminy różnorodnych rodzajów czynszów i zróżnicowanych stawek

odzwierciedlających walory użytkowe mieszkań,
– dążenie do wzrostu stawek czynszu w zasobach komunalnych do poziomu gwarantującego pokrycie kosz-

tów bieżącej eksploatacji oraz remontów i modernizacji budynków z mieszkaniami czynszowymi.

4. Polityka czynszowa pminy będzie polegać na dostosowaniu wysokości czynszów do potrzeb wynikających
z gospodarowania mieszkaniowym zasobem pminy i do poziomu pozwalającego na pokrycie kosztów remon-
tów lokali i budynków mieszkalnych.

 . Czynsz najmu ustala się wg stawki podstawowej (bazowej) za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.
Obecnie stosuje się dwa rodzaje czynszu:
– czynsz za lokale komunalne,
– czynsz za lokale socjalne.

6. Zgodnie z zarządzeniem nr 10/2007 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r. w spra-
wie: ustalenia stawek czynszu – od dnia 01.0 .2007 r. obowiązują niżej wymienione stawki:
– stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w kwocie 1,90 zł,
– stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w kwocie 0,9  zł.
– W przypadku pozyskania w przyszłości pomieszczeń tymczasowych proponuje się przyjąć stawkę bazową

czynszu w wysokości takiej, jakie obowiązują w pminie za lokale socjalne.

7. W zależności od położenia budynku w mieście, położenia lokalu w budynku, ogólnego stanu technicznego
budynku itp., stosuje się czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu, w celu ustalenia
ostatecznej wysokości stawki 1 m2 powierzchni użytkowej.
Zestawienie wszystkich czynników podwyższających i obniżających stawkę bazową czynszu przedstawiono
w tabeli czynników podwyższających i obniżających wysokość stawki czynszu za 1 m2 – załącznik nr 2.

R o z d z i a ł  VII

Źraała finansowania gospoaar i miesz aniowei

1. Poastawowmm źraałem finansowania są przychody z tytułu:
– czynszu za lokale mieszkalne,
– czynszu za lokale użytkowe,
– czynszu za dzierżawę gruntów pod pawilonami handlowymi i usługowymi,
– czynszu za dzierżawę gruntów pod garażem,
– czynszu za dzierżawę garaży,
– czynszu za dzierżawę ogródków przydomowych,
– wpływy z zaliczek na koszty eksploatacji,
– wpływy z dzierżawy powierzchni reklamowych.

2. Doaat owmmi źraałami finansowania gospodarki mieszkaniowej może być również pozyskiwanie środków
zewnętrznych, m.in.: w oparciu o program rewitalizacji oraz dotacje z budżetu państwa na następujące za-
dania własne:
– tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
– zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych oraz pomieszczeń tymczasowych dla gospodarstw domowych

o niskich dochodach.

R o z d z i a ł  VIII

Sposab i zasaam zarzeazania zasobami oraz przewiamwane zmianm w tmm za resie

1. Zarząd budynkami i lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu pminy Kudowa-Zdrój sprawują
Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju, powołane uchwałą nr X/42/91 Rady Miejskiej
w Kudowie-Zdroju z dnia 28 marca 1991 roku w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa pospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Kudowie-Zdroju.
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2. Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju sprawują zarząd kierując się względami racjonal-
nej gospodarki oraz możliwościami finansowymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami pra-
wa. MZUP reprezentuje pminę Kudowa-Zdrój w kontaktach i wzajemnych rozliczeniach z najemcami oraz
Wspólnotami Mieszkaniowymi, w których pmina posiada swoje udziały. W chwili obecnej zdecydowana
większość mieszkaniowego zasobu gminy znajduje się w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.
Ze 191 budynków tylko 3  to budynki w całości gminne, a pozostałe budynki to wspólnoty mieszkaniowe.
Dwa budynki wspólnot mieszkaniowych, w których pmina Kudowa-Zdrój posiada swoje udziały (ul. 1 Maja 1
– 1 lokal mieszkalny, ul. Zdrojowa 10 – 2 lokale mieszkalne) zarządzane są przez prywatnego licencjonowa-
nego zarządcę.

3. Zadania MZUP, jako zarządcy zasobu mieszkaniowego pminy polegają na:
– zawieraniu umów najmu lokali,
– naliczanie czynszu i pozostałych opłat związanych z eksploatacją lokali,
– prowadzenie ewidencji rozliczeń oraz wpłat,
– prowadzenie windykacji należności z tytułu czynszu i pozostałych opłat,
– wypowiadanie umów najmu z  powodów wymienionych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie

praw lokatorów,
– prowadzenie rozliczeń zaliczek wnoszonych przez najemców i właścicieli lokali na pokrycie opłat niezależ-

nych od właściciela, tj.: za centralne ogrzewanie oraz dostawę ciepłej i zimnej wody,
– przygotowywanie planów remontów budynków,
– wymianie i uzupełnienia izolacji cieplnych,
– dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego instalacji gazowych, elektrycznych, przewo-

dów kominowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek na bieżąco,
– utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej budynków poprzez bieżącą konserwację oraz naprawy,
– prowadzenie prac porządkowych na terenie posesji budynków mieszkalnych,
– wykonywanie wszelkich innych czynności mających na celu dbałość o powierzony majątek oraz zmierza-

jących do poprawy stanu technicznego nieruchomości.

4. W celu poprawy jakości usługi zarządzania nieruchomościami, rozumianej jako pełniejsze zaspokojenie po-
trzeb użytkowników tych nieruchomości, planuje się zwiększenie skuteczności działań w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy, mających na celu uzyskanie niższych kosztów, związanych z utrzymaniem
nieruchomości oraz przeznaczeniem uzyskanych wpływów na poprawę stanu technicznego budynków.

 . W roku 2008 należy przekazać zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi innym podmiotom gospodarczym,
posiadającym uprawnienia do prowadzenia takiej działalności.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA WIEWOWETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA WATA 2008–2012

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie pminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 200  r. Nr 31, poz. 266 z pó n. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z pó n. zm.).

3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 903 z pó n. zm.).

4. Uchwała nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie: określe-
nia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż 3 lata.

 . Uchwała nr XXIII/138/2000 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie: bonifikaty
udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy.

6. Uchwała nr XXXV/196/2001 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 10 pa dziernika 2001 roku w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu pminy Kudowa Zdrój.

7. Uchwała nr XXXV/218/2001 Rady Miejskie w Kudowie-Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie
zmiany uchwały nr XXXV/196/2001 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 10 pa dziernika 2001 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu pminy Kudowa-Zdrój.

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 200  roku w sprawie szczegółowego trybu po-
stępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szcze-
gółowych warunków, jakim powinno odpowiadać pomieszczenie tymczasowe (Dz. U. Nr 17, poz. 1  ).
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Załe zni  nr 1

1. Wm az buamn aw ieanoroazinnm h:

1. ul. T. Kościuszki 36
2. ul. Słone 6
3. ul. Słone 126
4. ul. Słone 9
 . ul. Słone 98
6. ul. Jakubowice 11
7. ul. Boczna 2

2. Wm az buamn aw wielolo alowm h, w  tarm h pozostał niesprzeaanm ieaen
lo al miesz alnm:

  1. ul. Fredry 2 – budynek   4-lokalowy
  2. ul. Fredry 6 – budynek   4-lokalowy
  3. ul. płówna 9 – budynek   7-lokalowy
  4. ul. płówna 36 – budynek    -lokalowy
   . ul. płówna 46 – budynek   4-lokalowy
  6. Al. Jana Pawła II  11 – budynek   6-lokalowy
  7. ul. Kościuszki 3 – budynek   3-lokalowy
  8. ul. Kościuszki  0 – budynek   4-lokalowy
  9. ul. Kościuszki 98 – budynek   3-lokalowy
10. ul. 1-go Maja 1 – budynek   7-lokalowy
11. ul. 1 Maja 6 – budynek 13 lokalowy
12. ul. 1 Maja 30 – budynek   9 lokalowy
13. ul. 1-go Maja 43 – budynek   4-lokalowy
14. ul. 1-go Maja 8 – budynek 10-lokalowy
1 . ul. Okrzei 21 – budynek    -lokalowy
16. ul. Okrzei 22 – budynek    -lokalowy
17. ul. Słone 80a – budynek   2-lokalowy
18. ul. Szkolna 6 – budynek   4-lokalowy
19. ul. Zdrojowa 4 – budynek   6-lokalowy
20. ul. Zdrojowa 9 – budynek   4-lokalowy
21. ul. Zdrojowa 21 – budynek   3-lokalowy
22. ul. Zdrojowa 46a – budynek   4-lokalowy
23. ul. Tkacka 4 – budynek   8-lokalowy
24. ul. Tkacka 12 – budynek   8-lokalowy
2 . ul. Tkacka 16 – budynek   8-lokalowy
26. ul. Brzozowie 4 – budynek   2 lokalowy

3. Wm az buamn aw wielolo alowm h, w  tarm h pozostałm niesprzeaane
2 lo ale miesz alne:

  1. ul. płówna 21 – budynek 11-lokalowy
  2. ul. płówna 31 – budynek 10-lokalowy
  3. ul. Kościuszki 63 – budynek   8-lokalowy
  4. ul. Tkacka 3 – budynek   8-lokalowy
   . ul. Tkacka  – budynek   8-lokalowy
  6. ul. Tkacka 7 – budynek   8-lokalowy
  7. ul. Tkacka 10 – budynek   8-lokalowy
  8. ul. Buczka 2 – budynek   4-lokalowy
  9. ul. Chrobrego 36 – budynek    -lokalowy
10. ul. Fredry 4 – budynek   4-lokalowy
11. ul. płówna 4 – budynek   4-lokalowy
12. ul. płówna 7 – budynek   3-lokalowy
13. ul. płówna 37 – budynek    -lokalowy
14. ul. płówna 49 – budynek   7-lokalowy
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1 . ul. Lubelska 1 – budynek    -lokalowy
16. ul. 1 Maja 9 – budynek    -lokalowy
17. ul. 1 Maja 1 – budynek    -lokalowy
18. ul. 1 Maja 23 – budynek   6-lokalowy
19. ul. 1 Maja 36 – budynek   6-lokalowy
20. ul. Mickiewicza 1A – budynek   3-lokalowy
21. ul. Nad Potokiem 6 – budynek    -lokalowy
22. ul. Nad Potokiem 18 – budynek   4-lokalowy
23. ul. Nad Potokiem 28 – budynek   3-lokalowy
24. ul. Okrzei 4 – budynek   3-lokalowy
2 . ul. Okrzei 8 – budynek   3-lokalowy
26. ul. Poznańska 1 – budynek   3-lokalowy
27. ul. Słoneczna  – budynek   3-lokalowy
28. ul. Zdrojowa 10 – budynek   6-lokalowy
29. ul. Zdrojowa  0A – budynek   4-lokalowy

Załe zni  nr 2

TABEWA
CZYNNIKÓW PODWYCSZAJUCYCH I OBNICAJUCYCH

WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA 1 M2 POWIERZCHNI UCYTKOWEJ WOKAWU MIESZKAWNEGO

ZWYCKI:

Zwyżki stawki bazowej z tytułu
wyposażenia oraz stanu technicznego lokalu

Zwyżki z tytułu położenia:
Stawka
bazowa
1 m2 p.u.

zł
instalacja
gazowa

instalacja
c.o.

wc łazienka

Zwyżki za
gruntowny
remont
budynku

budynku lokalu

+ 25% + 25% + 25% + 25% + 10% + 10% + 10%

WEGENDA:
Poz. 6 – dot. budynków, w których wykonano gruntowny remont w latach 1993–2007:
– ul. płówna: 1, 3,  , 7, 9, 1 , 31, 40, 42
– ul. 1 Maja 8
– ul. T. Kościuszki: 31, 39,  3, 63, 98
– ul. Obrońców Pokoju 1
– ul. Zdrojowa: 2, 33a, 48
– ul. Chrobrego 36
– ul. Słone 109
– Al. Jana Pawła II  12
– ul. Łąkowa 4

Poz. 7 – dot. budynków położonych w strefie centralnej miasta:
– ul. Zdrojowa
– ul. 1 Maja od nr 1 do nr 23
– ul. Lubelska 1
– ul. Poznańska
– ul. Warszawska
– ul. Chopina
– ul. Kombatantów
– ul. Słoneczna od nr 1 do nr 1 
– ul. Mickiewicza
– ul. Słowackiego
– ul. Szkolna
– ul. Buczka
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Poz. 8 – dotyczy lokali mieszkalnych, położonych na I piętrze budynków o co najmniej trzech
kondygnacjach nadziemnych:
– ul. Boczna 1
– ul. Buczka 4, 1 , 24, 26
– ul. Chrobrego 36,  7, 71
– ul. Chopina 6
– ul. Fabryczna  , 6, 7, 8, 9, 11
– ul. pagarina 3
– Al. Jana Pawła II  7, 13, 16
– ul. Kombatantów 2a
– ul. T. Kościuszki 31, 34, 38,  3, 108, 160
– ul. Lubelska 1, 8
– ul. 1 Maja 2, 8, 9, 11a, 13, 1 , 17, 19, 29, 49
– ul. Obrońców Pokoju 1
– ul. Poznańska  
– ul. Słone 1 , 33, 80, 131
– ul. Słoneczna 3,  , 1 , 23
– ul. Tkacka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
– ul. Warszawska 1
– ul. W. Polskiego 1, 2, 3
– ul. płówna 6, 9, 11, 17, 19, 29, 40, 44, 49,  1,  3
– ul. Zdrojowa 8, 39, 39a, 42, 4 , 46, 48
– ul. Nad Potokiem 14, 22
– ul. Kościelna 27

ZNICKI:

Zniżki stawki bazowej z tytułu
Stawka bazowa

1 m2 p.u.
zł

strefa w mieście
stan techniczny

budynku
niekorzystne

usytuowanie lokalu

wyposażenie lokalu
w urządzenia
techniczne

- 10% - 10% - 10% - 10%

WEGENDA:

Poz. 2 – dot. budynków zaliczonych do strefy peryferyjnej, tj.:
– ul. Pstrążna,
– ul. Jakubowice,
– ul. Słone,
– ul. Brzozowie,
– ul. B. Chrobrego 37,  7,
– ul. T. Kościuszki 79, 160,
– ul. Lubelska 8

Poz. 3 – dot. budynków o znacznym stopniu zużycia technicznego (poniżej przeciętnego)
oraz bardzo długo nieremontowanych, tj.:
– ul. Zdrojowa 39, 39a
– ul. Słone 126
– ul. Łąkowa 16,18

Poz. 4 – dot.  lokali  mieszkalnych,  usytuowanych  w piwnicach, suterenach, na poddaszach,
posiadających ślepe kuchnie, nieposiadających wysokości 2,20 m itp.

Poz. 5 – dot.  lokali  mieszkalnych,  w których  brak  jest  instalacji  wodno-kanalizacyjnej  lub
w.c. suche poza budynkiem.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WUDKU ZDROJU
NR XIII/89/07

z dnia  2007 r.

w sprawie  u hwalenia  mieis owego planu zagospoaarowania przestrzen-
nego miasta Weae  Zarai ala terenu położonego w ieanost e planistm znei
„Miasto”,   obiętego  aział e  nr  3,  na  AM  14,   obręb  Starm  Zarai,  przm

uli m Mi  iewi za

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 91
z pó n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z pó n. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XL/422/0  Rady Miej-
skiej w  Lądku Zdroju, z dnia 29 września 200  r. w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lądek Zdrój, oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego
planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Lądek Zdrój nr XXVII/164/2000 z dnia 29 czerwca
2000 r. Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł  I

Ustalenia ogalne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zwany dalej planem miejscowym, obejmuje obszar
położony w Lądku Zdroju, zgodnie z załącznikiem
nr 1.

2. Przedmiotem planu jest:
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii

rozgraniczających tereny o różnych funkcjach
oraz o różnych zasadach zagospodarowania,

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu,

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów,
wynikające z potrzeb ochrony środowiska przy-
rodniczego i prawidłowego zarządzania zasobami
przyrody, oraz ochrony gruntów rolnych i le-
śnych.

§ 2

Następujące określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:
1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z załączni-

kami,
2) uchwała – tekst niniejszej uchwały,
3) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek

planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

4) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu linia-
mi rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,

 ) przeznaczenie podstawowe – rodzaj przeznaczenia
terenu,  które  powinno  przeważać  na  danym  te-
renie, wyznaczonym ściśle liniami rozgraniczający-
mi;

6) przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przeznaczenia
terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia lub
wzbogaca funkcję podstawową,

  7) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny
o różnym sposobie użytkowania, którym przypisa-
ne są różne ustalenia planu,

  8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca
granice terenu, na którym dopuszcza się lokaliza-
cję budynku,

  9) powierzchnia zabudowy – obszar zajęty przez
budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym
obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o najwięk-
szej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie
ścian zewnętrznych,

10) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym –
urządzenia techniczne zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod
pojemniki na odpadki stałe,

11) obiekt małej architektury – przez co rozumie się
urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, ulicom,
placom i innym przestrzeniom publicznym takie
jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie, rze by, fon-
tanny oraz inne o podobnym charakterze,

12) szczególne wymagania architektoniczne – obo-
wiązek ukształtowania budynków i budowli
w sposób wyróżniający, odmienny od budynków
i budowli sąsiednich oraz odznaczający się wyso-
kim poziomem estetycznym rozwiązań architekto-
nicznych,

13) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć aktu-
alne w momencie realizacji niniejszej uchwały
przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenami, wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych,

14) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak:
obiekt budowlany, budynek, budowla, stosowane
są w znaczeniu  jakie  nadaje  im  ustawa  Prawo
Budowlane.
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§ 3

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu,
w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały.

2. Kolejnymi załącznikami do uchwały są:
1) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag

wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowią-
ce załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są
jego obowiązującymi ustaleniami:
1) oznaczenia ogólne:

a) granica obszaru objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie

użytkowania,
c) symbole identyfikujące tereny,

2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: nieprzekraczalne linie
zabudowy.

§  

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń tere-
nu:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi turystyczne,
b) droga dojazdowa wewnętrzna,
c) droga gospodarcza,
d) ciąg pieszo-jezdny,

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ośrodki szkoleniowe,
b) ośrodki wypoczynkowe,
c) ośrodki konferencyjne,
d) hotele,
e) usługi sportu i rekreacji,
f) urządzenia i usługi związane z funkcją

uzdrowiskową wraz z niezbędną dla prowa-
dzenia usługi funkcją mieszkaniową z wyłą-
czeniem zabudowy letniskowej,

g) gastronomia,
h) parking,
i) zieleń urządzona,
j) wody stojące: sadzawki oraz oczka wodne.

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń
innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 6

Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę
obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie
urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o ile
nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu.

§ 7

Ustalenia aotm ze e o hronm rroaowis a

1. Teren objęty opracowaniem planu leży w zasięgu
następujących obszarów chronionych:

1) otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego,
2) strefy „B” ochrony uzdrowiskowej Lądka Zdroju,
3) obszaru ochrony górniczej złóż wód leczniczych

„Lądek Zdrój”.
2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1, należy

ściśle respektować przepisy odrębne dotyczące
tych obszarów.

3. Realizacja ustaleń miejscowego planu nie może
pogorszyć stanu środowiska ani uszczuplić jego za-
sobów i walorów naturalnych.

§ 8

Komuni a ia piesza i  ołowa

1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące
typy dróg i ulic:
1) ulica dojazdowa wewnętrzna oznaczona w pla-

nie symbolem KDW/KS,
2) droga gospodarcza oznaczona w planie symbo-

lem KW,
3) ciąg pieszo-jezdny o przebiegu pokazanym na

rysunku planu.
2. Dla ulicy dojazdowej wewnętrznej, o której mowa

w ust.1 pkt 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) szerokość w liniach rozgraniczających powinna

wynosić co najmniej 10 metrów,
2) obowiązuje jezdnia dwukierunkowa zakończona

placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem pla-
nu.

3. Dla drogi gospodarczej, o której mowa w ust.1
pkt 2, szerokość w liniach rozgraniczających po-
winna wynosić minimum 4 metry.

4. Dla ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, szerokość powinna wynosić co
najmniej 8 metrów.

§ 9

Zaopatrzenie w woaę

1. Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę
w obszarze objętym planem nastąpi z miejskiej sieci
wodociągowej.

2. Dopuszcza się prowadzenie sieci wodociągowej
w liniach rozgraniczających ulic.

3. Do czasu realizacji miejskiej sieci wodociągowej
dopuszcza się wykonanie studni indywidualnych.

§ 10

Oaprowaazanie r ie aw bmtowm h

1. Ścieki bytowe z obszaru objętego planem należy
doprowadzać do miejskiej oczyszczalni ścieków.

2. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków bezpośrednio do gleby, rowów melio-
racyjnych bąd  cieków naturalnych.

3. Dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacyjnej
w liniach rozgraniczających ulic.

4. Do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się wykonanie indywidualnych oczysz-
czalni ścieków.

§ 11

Oaprowaazanie r ie aw opaaowm h

1. Ścieki opadowe z obszaru objętego planem należy
doprowadzać do miejskiego systemu kanalizacji
deszczowej.
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2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych
do indywidualnych zbiorników bezodpływowych
z przeznaczeniem dla celów gospodarczych.

3. Dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji desz-
czowej  w liniach rozgraniczających ulic.

4. Do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacji desz-
czowej dopuszcza się wykonanie rozwiązań indy-
widualnych.

§ 12

Gospoaar a oapaaami

1. Dla terenów położonych w granicach planu ustala
się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektyw-
nej gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Odpady z terenu objętego planem należy wywozić
na komunalne składowisko odpadów.

3. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek odpa-
dów w obszarze objętym planem.

§ 13

Zaopatrzenie w energię ele trm zne

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej
sieci energetycznej.

2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować
w formie podziemnych sieci kablowych.

3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczna,
w szczególności stacje transformatorowe, należy
realizować w obrębie terenów przewidzianych pod
zabudowę,

4. Dopuszcza się prowadzenie energetycznych sieci
kablowych w liniach rozgraniczających ulic.

§ 14

Zaopatrzenie w energię  ieplne

Obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopa-
trywane w energię cieplną w oparciu o następujące
 ródła ciepła:
1) gaz,
2) olej opałowy,
3) energię elektryczną,
4) energię słoneczną,
 ) energię geotermalną,
6) energię ze  ródeł odnawialnych,
7) niskoemisyjne systemy ogrzewania na paliwa stałe.

§ 1 

Przmłe za tele omuni a mine

1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić wy-
łącznie w formie podziemnych linii kablowych.

2. Zakazuje się realizacji urządzeń sieci radiokomuni-
kacyjnych, anten telefonii komórkowej w formie
wolno stojących budynków i budowli,

3. Dopuszcza się prowadzenie telekomunikacyjnych
sieci kablowych w liniach rozgraniczających ulic.

R o z d z i a ł  II

Ustalenia sz zegałowe

§ 16

Teren 1UT

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1UT ustala się następujące przeznaczenie tere-
nu:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne,
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ośrodki szkoleniowe,
b) ośrodki wypoczynkowe,
c) ośrodki konferencyjne,
d) hotele,
e) usługi sportu i rekreacji
f) urządzenia i usługi związane z funkcją

uzdrowiskową wraz z niezbędną dla prowa-
dzenia usługi funkcją mieszkaniową z wyłą-
czeniem zabudowy letniskowej,

g) gastronomia,
h) zieleń urządzona,
i) wody stojące.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania
budynków:
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być

większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z pod-
daszem,

2) obowiązuje nachylenie połaci dachowych pod
kątem 40–4  stopni,

3) projektowane zabudowa winna nosić cechy re-
gionalnej architektury sudeckiej i odznaczać się
szczególnymi walorami architektonicznymi.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują
następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospo-
darowania terenu:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,

o przebiegu pokazanym na rysunku planu,
2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-

wych obiektów budowlanych nie może przekra-
czać 30% powierzchni działki,

3) co najmniej   % działki należy zagospodarować
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej,

4) dopuszcza się obiekty małej architektury.
4. Wjazdy i wejścia na teren, o którym mowa

w ust. 1, należy realizować wyłącznie z ulicy do-
jazdowej wewnętrznej, oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem KDW.

§ 17

Teren 2UT

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2UT ustala się następujące przeznaczenie tere-
nu:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne,
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ośrodki szkoleniowe,
b) ośrodki wypoczynkowe,
c) ośrodki konferencyjne,
d) hotele,
e) usługi sportu i rekreacji
f) urządzenia i usługi związane z funkcją

uzdrowiskową wraz z niezbędną dla prowa-
dzenia usługi funkcją mieszkaniową z wyłą-
czeniem zabudowy letniskowej,

g) gastronomia,
h) zieleń urządzona,
i) wody stojące.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania
budynków:
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1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być
większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z pod-
daszem,

2) obowiązuje nachylenie połaci dachowych pod
kątem 40–4  stopni,

3) projektowane zabudowa winna nosić cechy re-
gionalnej architektury sudeckiej.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują
następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospo-
darowania terenu:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,

o przebiegu pokazanym na rysunku planu,
2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-

wych obiektów budowlanych nie może przekra-
czać 30% powierzchni działki,

3) co najmniej   % działki należy zagospodarować
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej,

4) dopuszcza się obiekty małej architektury,
 ) dopuszcza się podział terenu na mniejsze działki,

maksimum 4, poprzedzony opracowaniem kon-
cepcji opracowanej przez uprawnionego urbani-
stę.

4. Wjazdy i wejścia na teren, o którym mowa
w ust. 1, należy realizować wyłącznie z ulicy do-
jazdowej wewnętrznej, oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem KDW.

§ 18

Teren KDW/KS

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDW/KS ustala się następujące przeznaczenie
terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa

wewnętrzna,
2) przeznaczenie uzupełniające: parking.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują
ustalenia zawarte w § 8 ust. 2.

§ 19

Teren KW

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KW ustala się przeznaczenie terenu: droga go-
spodarcza.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują
ustalenia zawarte w § 8 ust. 3.

R o z d z i a ł  III

Ustalenia  oń owe

§ 20

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ustala się jednorazową
opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w
wysokości 30%.

2. Określona powyżej stawka procentowa jest pod-
stawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty
należnej od właściciela nieruchomości dla miasta
Lądek Zdrój, przy zbyciu nieruchomości.

§ 21

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc
miejscowy plan zagospodarowania Lądka Zdroju
uchwalony uchwałą nr XX/248/04 z dnia 2  marca
2004 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Nr 9 , pozycja 1708
z 2004 r.

§ 22

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Lądka Zdroju.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

PRZPWODNICZĄCY
RADY MIPJSKIPJ

LESZEK PAZDYK
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Załe zni  nr 1 ao u hwałm Raam Miei-
s iei Wea a Zaroiu nr XIII/89/2007
z ania 29 listopaaa 2007 r. (poz. 415)
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Załe zni  nr 2 ao u hwałm Raam Miei-
s iei Wea a Zaroiu nr XIII/89/2007
z ania 29 listopaaa 2007 r. (poz. 415)

zawierający  informację  o  sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  planu, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasadach
ich finansowania

Rozstrzmgnię ie o sposobie rozpatrzenia uwag ao proie tu planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest przy ulicy Mickiewicza
w Lądku Zdroju. Stanowi go działka nr 3, na AM 14, w Obrębie Stary Zdrój, był wyłożony do pu-
blicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Lądka Zdroju w dniach od 12 lipca do 2 sierpnia
2007 r. Informację o terminach wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicz-
nej i możliwości zgłaszania uwag Burmistrz Lądka Zdroju ogłosił za pomocą komunika-
tu/obwieszczenia umieszczonego w tygodniku pazecie Puroregion placensis oraz na tablicy ogło-
szeń urzędowych Urzędu Miasta w Lądku Zdroju w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i pminy Lądek Zdrój. Projekt planu wyłożono wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W trakcie wyłożenia planu oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu planu nie wpłynęły żadne uwagi.

W dniu 2 sierpnia 2007 r., o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miasta w Lądku Zdroju wyznaczono
termin dyskusji publicznej. Stawili się projektanci planu oraz współpracujący przedstawiciele Urzę-
du Miasta. Nie przybyły inne osoby zainteresowane planem. Nie zgłoszono uwag do planu. Stwier-
dza się, że plan miejscowy zyskał akceptację zainteresowanych stron oraz społeczeństwa miasta
Lądka Zdroju.

Załe zni  nr 3 ao u hwałm Raam Miei-
s iei Wea a Zaroiu nr XIII/89/2007
z ania 29 listopaaa 2007 r. (poz. 415)

zawierający informację o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania

Rozstrzmgnię ie o sposobie realiza ii, zapisanm h w planie, inwestm ii
z za resu infrastru turm te hni znei, należe m h ao zaaań własnm h gminm

oraz zasaaa h i h finansowania

Dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lądka Zdroju,
dla terenu położonego w jednostce planistycznej „Miasto”, objętego działką nr 3, AM-14, obręb
Stary Zdrój, przy ul. Mickiewicza  opracowano Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu
zawierającą:
• analizę ustaleń planu miejscowego;
• program prac infrastrukturalnych stanowiących zadanie gminy;
• bilans kosztów prac infrastrukturalnych;
• bilans i szacunek – przeszacowanie gruntów w wyniku opracowania planu.

Nie przewiduje się realizacji na terenie objętym planem miejscowym żadnych inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. Będą one realizowane przez wnio-
skodawcę opracowania planu, który zamierza we własnym zakresie zrealizować uzbrojenie terenu
objętego zmianą planu oraz zmodernizować wjazd na drodze wojewódzkiej nr 392, w obrębie mia-
sta  Lądka Zdroju. Z uwagi na to gmina Lądek Zdrój nie ponosi kosztów procesów inwestycyjnych.
Przewidywany wzrost wartości nieruchomości wyniesie 337 2 0 zł, dlatego też możliwe jest nali-
czenie opłaty planistycznej maksymalnie (30%) do wysokości 101,17  zł.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WEGNICY
NR XIX/183/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie stmpenaiaw sportowm h ala zawoani aw osiegaie m h wmso ie
wmni i sportowe w mięazmnaroaowmm lub  raiowmm wspałzawoani twie
sportowmm oraz  w  sprawie  nagraa  i  wmrażnień  ala  treneraw i aziała zm

zasłużonm h w osieganiu wmso i h wmni aw sportowm h

Na podstawie art. 1  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 91, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.   8, Nr 113, poz. 984, Nr 1 3, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1 68,
z 2004 r. Nr 102, poz. 10   i Nr 116, poz. 1203, z 200  r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 17 , poz. 14 7, oraz 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), art. 3  ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 200  r.
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 1  , poz. 1298, z 2006 r. Nr 64,
poz. 448 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208) uchwala się,
co następuje:

§ 1

1. Dla zawodników klubów sportowych z siedzibą
w Legnicy osiągających wysokie wyniki w między-
narodowym i krajowym współzawodnictwie spor-
towym, w zależności od osiągniętego poziomu mi-
strzostwa sportowego, mogą być przyznane sty-
pendia.

2. Dla określenia wysokości stypendium przyjmuje się
kwotę bazową w wysokości 800 zł (osiemset zło-
tych) brutto.

3. W dyscyplinach indywidualnych stypendia w kwo-
cie do 400% kwoty bazowej mogą być przyznane
zawodnikom, którzy są członkami kadry narodowej,

seniorów w olimpijskich dyscyplinach sportowych
oraz do 300% kwoty bazowej dla zawodników
dyscyplin nieolimpijskich i osiągają wysokie wyniki
we współzawodnictwie międzynarodowym i krajo-
wym.

4. W zespołowych grach sportowych dla członka ka-
dry narodowej może być przyznane stypendium I, II
lub III stopnia.

 . W zespołowych grach sportowych, w zależności od
osiągniętego poziomu mistrzostwa sportowego,
mogą być przyznane stypendia I, II lub III stopnia
w zależności od osiągniętego mistrzostwa sporto-
wego według podziału zawartego w tabeli:

Piłka
koszykowa

Piłka nożna
Piłka

nożna halowa
Piłka ręczna Piłka siatkowa

Nazwa
dyscypliny
--------------
Kategoria

stypendium

%
kwoty
bazowej

Liczba
zawodn.

%
kwoty
bazowej

Liczba
zawodn.

%
kwoty
bazowej

Liczba
zawodn.

%
kwoty
bazowej

Liczba
zawodn.

%
kwoty
bazowej

Liczba
zawodn.

1.
Stypendium
I stopnia
dla najwyższej
klasy rozgry-
wek krajowych

200 10 400 22 100 10 300 14 200 12

2.
Stypendium
II stopnia
dla niższej niż
wymieniona
wyżej klasy
rozgrywek

100 10 300 18 80 6 150 10 100 10

3.
Stypendium
III stopnia
dla niższej niż
wymieniona
wyżej klasy
rozgrywek

80 6 200 18
Nie

dotyczy
Nie

dotyczy
Nie

dotyczy
Nie

dotyczy
80 8
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§ 2

1. Stypendium, o którym mowa w § 1, przyznaje,
wstrzymuje, a także pozbawia Prezydent Miasta na
wniosek organizacji i instytucji realizujących zada-
nia w zakresie kultury fizycznej, mających swoją
siedzibę na terenie Legnicy lub z własnej inicjaty-
wy.

2. Stypendium przyznawane jest 2 razy w roku
w okresach:
1) okres I – od stycznia do czerwca danego roku,
2) okres II – od sierpnia do grudnia danego roku.

3. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodo-
wym przyjmowane są w Wydziale Oświaty i Sportu
Urzędu Miasta Legnicy w następujących terminach:
1) na okres I – do dnia 31 grudnia roku, w którym

zawodnik osiągnął wysoki wynik,
2) na okres II – do dnia 31 lipca danego roku.

4. W sytuacjach wyjątkowych Prezydent Miasta może
wyznaczyć dodatkowy termin na składanie wnio-
sków o przyznanie stypendium.

 . Stypendium sportowe wypłacane jest na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta
a zawodnikiem.

§ 3

1. Stypendium sportowe może być wstrzymane, jeżeli
stwierdzi się, że zawodnik nie jest w stanie wypeł-
niać obowiązków zawodnika lub je zaniedbuje.

2. Wstrzymane stypendium przywraca się po stwier-
dzeniu przez Prezydenta Miasta ustania przyczyn
wstrzymania stypendium sportowego.

3. Wypłata stypendium następuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
ustały przyczyny jego wstrzymania.

§ 4

Zawodnik pozbawiony jest stypendium sportowego,
jeżeli:
1) utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres

dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną przez lekarza
posiadającego kwalifikacje uprawniające do wyda-
nia zaświadczenia lekarskiego,

2) odmówił udziału w zawodach sportowych,
3) przestał spełniać warunki przyznawania stypen-

dium, o których mowa w § 1,
4) zaprzestał uprawiania sporty,
 ) został dożywotnio zdyskwalifikowany,
6) rażąco naruszył przepisy prawa.

§  

1. Trenerzy, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki
w pracy szkoleniowej, mogą otrzymać wyróżnienia
i nagrody na zasadach określonych niniejszą
uchwałą.

2. Działacze sportowi wyróżniający się w społecznej
działalności organizacyjnej i rozwoju sportu
w Legnicy mogą otrzymać wyróżnienia i nagrody
na zasadach określonych niniejszą uchwałą. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go NK.II.0911-13/47/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.
stwierdzono nieważność §   ust. 2).

§ 6

1. Ustala się następujące wyróżnienia i nagrody dla
trenerów i działaczy sportowych:
1) dyplom za zasługi w osiąganiu wysokich wyni-

ków sportowych,
2) tytuł „Trenera Roku” i „Działacza Sportowego

Roku”,
3) nagroda pieniężna do kwoty 3.000 (trzy tysiące)

PLN.
2. Tytuły „Trener Roku” i „Działacz Sportowy Roku”

przyznaje się w każdym roku za szczególne osią-
gnięcia w roku poprzednim.

3. Osoba wyróżniona dyplomem lub tytułem „Trener
Roku” lub „Działacz Sportowy Roku” może otrzy-
mać nagrodę pieniężną.

4. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Prezydent Miasta.
 . Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać

w terminie do 1  lutego danego roku organizacje
i instytucje  realizujące  zadania  w  zakresie  kultu-
ry fizycznej, mające swoją siedzibę na terenie Le-
gnicy.

6. Prezydent Miasta przyznaje wyróżnienia i nagrody
w terminie do końca marca każdego roku, po zapo-
znaniu się z opinią Rady Sportu w Legnicy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-13/47/08 z dnia 29 stycznia
2008 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 1 pkt 2 we
fragmencie „i Działacza Sportowego Roku”, ust. 2 we
fragmencie „i Działacz Sportowy Roku”, ust. 3 we
fragmencie „Działacz Sportowy Roku”).

§ 7

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów
sportowych dla zawodników na I okres roku 2008
wyznacza się do 29.02.2008 r.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Legnicy.

§ 9

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia
24 pa dziernika 200  r. w sprawie określenia warun-
ków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozba-
wiania stypendiów sportowych dla zawodników osią-
gających wysokie wyniki sportowe w międzynarodo-
wym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234, poz. 3640 i z 2007 r.
Nr 264, poz. 3079).

§ 10

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

PRZPWODNICZĄCY RADY

ROBERT KROPIWNICKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ
NR 89/XIV/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmianm u hwałm nr 30/V/99 Raam Mieis iei w Piławie Garnei
z ania 5 lutego 1999 r. w sprawie zasaa sprzeaażm lo ali miesz alnm h
i  użmt owm h  i  oarębnm h   nieru homor i   w  buamn a h  stanowie m h

własnorć Gminm Piława Garna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 91 z pó n. zm.),
art. 2–11 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami) oraz art. 2  ust. 1,
art. 34 ust. 6, art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmia-
nami) Rada Miejska w Piławie pórnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się brzmienie § 3 uchwały nr 30/V/99 Rady
Miejskiej w Piławie pórnej z dnia   lutego 1999 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użyt-
kowych i odrębnych nieruchomości w budynkach sta-
nowiących własność pminy Piława pórna w ten spo-
sób, że:
– w pkt 2 anuluje się zapis o brzmieniu „– Ulgi wy-

mienione w pkt 1 i 2 obejmują wyłącznie wnioski
o sprzedaż złożone do 31.12.2007 r.” i wprowadza
się zapis następującej treści „– Ulgi wymienione
w pkt 1 i 2 obejmują wyłącznie wnioski o sprzedaż
złożone do 31.12.2010 r.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy
pórnej.

§ 3

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

PRZPWODNICZĄCA
RADY MIPJSKIPJ

PATRYCJA PELCZAR

418

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
NR XI/115/07

z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

w sprawie ustanowienia tmtuław: „Honorowm Obmwatel Trzebni m” oraz
„Zasłużonm ala Gminm Trzebni a”,  a ta że przmię ia  Regulaminu naaawania

tmtuław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 91
z pó n. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się tytuły:
1) Honorowy Obywatel Trzebnicy,
2) Zasłużony dla pminy Trzebnica.

2. Uchwala się Regulamin nadawania ww. tytułów,
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi pminy
Trzebnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.

PRZPWODNICZĄCY
RADY MIPJSKIPJ

JAN DAROWSKI
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Załe zni  ao u hwałm Raam Mieis iei
w Trzebni m nr XI/115/07 z ania
26 paźazierni a 2007 r. (poz. 418)

REGUWAMIN

Zasaam i trmb naaawania tmtuław: „Honorowm Obmwatel Trzebni m”
oraz „Zasłużonm ala Gminm Trzebni a”

R o z d z i a ł  I

Postanowienia ogalne

§ 1

1. Tytuł „Honorowy Obywatel Trzebnicy” i „Zasłużony
dla pminy Trzebnica” nadaje Rada Miejska w dro-
dze uchwał podejmowanych na wniosek Kapituły.

2. Tytuł „Zasłużony dla pminy Trzebnica” przyjmować
będzie formy fleksyjne zależne od osoby/podmiotu,
którym zostanie przyznany np. „Zasłużony dla pmi-
ny Trzebnica”.

3. Na wniosek Kapituły Rada Miejska może także wy-
stąpić z wnioskiem o pozbawienie tego tytułu.

4. Uchwały w sprawie nadania lub pozbawienia tytułu
Rada Miejska podejmuje w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.

 . Kapitułę tworzą:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej – Przewodniczą-

cy Kapituły,
2) dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
3) Burmistrz pminy Trzebnica,
4) Przewodniczący Stałych Komisji Rady,
 ) Przewodniczący Klubów Radnych.

6. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności obrad.

§ 2

1. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Rady
Miejskiej.

2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem
zgłoszeń w sprawie nadania i pozbawienia tytułów,
a w szczególności:
1) bada, czy zgłoszenie odpowiada wymogom for-

malnym,
2) przedkłada Radzie Miejskiej zaopiniowane wnio-

ski o nadanie tytułów,
3) występuje z inicjatywą pozbawienia tytułów

osób, które dopuściły się czynu powodującego,
iż stały się niegodne tytułu, a w szczególności
wobec osób skazanych prawomocnym wyro-
kiem sądu orzeczonego za przestępstwo popeł-
nione z winy umyślnej.

3. Obsługę kancelaryjno-techniczną Kapituły zapewnia
Biuro Rady Miejskiej.

4. Pwidencję osób wyróżnionych tytułem i pozbawio-
nych tytułów „Honorowy Obywatel Trzebnicy”
i „Zasłużony dla pminy Trzebnica” prowadzi Biuro
Rady Miejskiej w odpowiedniej księdze, według
wzorów stanowiących odpowiednio załączniki do
Regulaminu nr 1 i nr 2.

 . Księga „Honorowych Obywateli Trzebnicy” zawiera
również wykaz osób, którym nadano tytuł „Hono-
rowy Obywatel Miasta Trzebnicy” do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu „Honorowy
Obywatel Trzebnicy” oraz „Zasłużony dla pminy
Trzebnica” lub pozbawienia tytułu mogą składać”
1) Przewodniczący Rady Miejskiej,
2) Burmistrz pminy,
3) Stałe Komisje Rady Miejskiej,
4) organizacje społeczne, polityczne i stowarzysze-

nia posiadające osobowość prawną – działające
na terenie pminy Trzebnica.

2. Wniosek o nadanie lub pozbawienie tytułu zgłasza
się do Burmistrza.

§ 4

1. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu „Honorowy
Obywatel Trzebnicy” winno zawierać:
1) dane o osobie kandydata takie, jak: imię i nazwi-

sko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania, życiorys,

2) konkretne szczegółowe uzasadnienie wniosku
z podpisem wnioskodawcy (pieczęcią, jeśli jest
w posiadaniu),

3) pisma zawierające poparcie zgłoszenia przez in-
stytucje, organizacje społeczno-polityczne, sto-
warzyszenia i inne podmioty.

2. Zgłoszenie „Zasłużony dla pminy Trzebnica” ma
zawierać dane jak w punkcie 1, podpunkt 1)–2)
oraz pisemne poparcie przez instytucje, organizacje
społeczno-polityczne, stowarzyszenia, których
działalność jest związana z dziedziną działania kan-
dydata.

3. Wniosek o pozbawienie tytułu – podpisany przez
wnioskodawcę – winien zawierać szczegółowe pi-
semne uzasadnienie i ewentualne dowody na po-
parcie wystąpienia.

§  

1. Wzór, formę graficzną i treść aktu nadania tytułu
(w formie dyplomu): „Honorowy Obywatel Trzebni-
cy” zawiera załącznik do Regulaminu – nr 3.

2. Wzór, formę graficzną i treść aktu nadania tytułu
(w formie dyplomu): „Zasłużony dla pminy Trzebni-
ca” zawiera załącznik do Regulaminu – nr 4.

R o z d z i a ł  II

Honorowm Obmwatel Trzebni m

§ 6

1. Tytuł „Honorowy obywatel Trzebnicy” jest wyra-
zem najwyższego uznania. Nadawany jest osobom
niebędącym mieszkańcami pminy Trzebnica,
szczególnie zasłużonym dla jej rozwoju, ratowania
pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy
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o Trzebnicy i jej historii, osobom, których działal-
ność przyczyniła się do wzrostu promocji miasta –
w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego
lub nauki i kultury; a także – wybitnym osobisto-
ściom, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniej-
szym Regulaminie.

2. Tytuł „Honorowy Obywatel Trzebnicy” można
otrzymać tylko jeden raz.

§ 7

1. Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowy Obywatel
Trzebnicy” przysługują następujące przywileje:
1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Trzebni-

cy”,
2) uczestniczenia na prawach Honorowego pościa

we wszystkich sesjach Rady Miejskiej oraz
w innych uroczystościach o charakterze gmin-
nym,

3) bezpłatny wstęp – za zaproszeniem – na impre-
zy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizo-
wane przez gminne jednostki organizacyjne.

2. Do korzystania z przywilejów wymienionych
w punkcie 1 upoważnia legitymacja wg wzoru –
zał. nr  , wystawiona przez Biuro Rady Miejskiej,
podpisana przez Przewodniczącego Rady i Burmi-
strza pminy.

3. Uchwałę o nadaniu lub pozbawieniu tytułu podaje
się do publicznej wiadomości.

4. Nazwiska nieżyjących „Honorowych Obywateli
Trzebnicy” mogą być brane pod uwagę przez Radę
przy nadawaniu nazw ulicom i placom w mieście.

§ 8

Akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Trzebnicy”
oraz okolicznościowy medal/okolicznościową statuetkę
wręcza Przewodniczący Rady Miejskiej (Przewodniczą-
cy Kapituły) z Burmistrzem pminy – z okazji uroczy-
stości lokalnych lub państwowych.

R o z d z i a ł  III

Zasłużonm ala Gminm Trzebni a

§ 9

Tytuł „Zasłużony dla pminy Trzebnica” jest wyrazem
wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za wybitne za-
sługi dla rozwoju pminy” mieszkańcom pminy oraz
innym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i in-
stytucjom, które za swoją działalność zawodową
i społeczną szczególnie zasłużyły się dla pminy, przy-
czyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu
lub popularyzowania osiągnięć.

§ 10

Tytuł „Zasłużony dla pminy Trzebnica” przyznaje się
w szczególności za zasługi w dziedzinie:
1) oświaty i nauki,
2) kultury,
3) sportu,
4) ochrony życia,
 ) krzewienia kultu religijnego,
6) inicjatyw gospodarczych,
7) obronności Ojczyzny.

§ 11

1. Osobie wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla pminy
Trzebnica” przysługują następujące przywileje:
1) używania tytułu „Zasłużony dla pminy Trzebni-

ca”,
2) uczestniczenie na prawach Honorowego pościa

we wszystkich sesjach Rady oraz w innych uro-
czystościach o charakterze gminnym,

3) bezpłatny wstęp – za zaproszeniem – na impre-
zy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizo-
wane przez gminne jednostki organizacyjne.

2. Przywileje wymienione w podpunktach 2)–3) nie
dotyczą organizacji, stowarzyszeń i instytucji.

§ 12

1. Tytuł „Zasłużony dla pminy Trzebnica” można
otrzymać tylko jeden raz.

2. Osoba wyróżniona tytułem „Zasłużony dla pminy
Trzebnica” może pośmiertnie uzyskać tytuł „Hono-
rowy Obywatel Trzebnicy”.

3. Akt nadania tytułu „Zasłużony dla pminy Trzebni-
ca” i legitymację wg załącznika nr 6 oraz okoliczno-
ściowy medal/okolicznościową statuetkę wręcza
Przewodniczący Rady Miejskiej (Przewodniczący
Kapituły) z Burmistrzem pminy – z okazji uroczy-
stości lokalnych lub państwowych.

4. Legitymacja nie przysługuje wyróżnionym instytu-
cjom, organizacjom i stowarzyszeniom.

R o z d z i a ł  IV

Przepism  oń owe

§ 13

Zachowują moc tytuły nadawane przed wejściem
w życie niniejszej uchwały oraz Regulaminu, a osoby
którym nadano tytuł, korzystają z przywilejów, o któ-
rych mowa w § 7 i w § 11.
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE
NR XXII/146/07

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie regulaminu utrzmmania  zmstor i i porzea u
na terenie Gminm Prusi e

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 91 z pó n. zm.)
oraz  art. 4  ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 200  r. Nr 236, poz. 2008
z pó n. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Rada Miasta i pminy Prusice uchwala Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie pminy Prusice, zwany dalej regulaminem, w następu-
jącej treści:

R o z d z i a ł  I

Postanowienia ogalne

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
pminy Prusice, zwany dalej regulaminem, określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie pminy Prusice.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
pminnym Planie pospodarowania Odpadami zwanym
dalej pPpO – należy przez to rozumieć pminny Plan
pospodarki Odpadami uchwalony uchwałą Rady Mia-
sta i pminy Prusice nr LV/323/0  z dnia 23 maja
200  r.

R o z d z i a ł  II

Wmmagania w za resie utrzmmania  zmstor i
i porzea u na terenie nieru homor i

§ 3

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na
ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu
sanitarno-higienicznego poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość

pojemników służących do gromadzenia odpadów,
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci ka-

nalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art.  
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku na terenie pminy
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpły-
wowy nieczystości ciekłych lub przydomową
oczyszczalnię ścieków,

3) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i in-
nych części nieruchomości, (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-12/
/ 1/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. stwierdzono
nieważność § 3 pkt 3),

4) usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomo-
ści przeznaczonych do użytku publicznego, oraz ich
gromadzenie w miejscach niepowodujących zakłó-
ceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 4

Na terenie pminy zabrania się indywidualnego opróż-
niania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości.

R o z d z i a ł  III

Mm ie i naprawa poiazaaw samo hoaowm h
poza mminiami i warsztatami napraw zmmi

§  

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na tere-
nach publicznych, poza myjniami i warsztatami na-
prawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do
tego wyznaczonych.

§ 6

Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych
i naprawę pojazdów samochodowych związaną z bie-
żącą eksploatacją na terenie nieruchomości niesłużą-
cych do użytku publicznego, pod warunkiem, że nie
spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz
uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny
być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

R o z d z i a ł  IV

Roazaie i minimalna poiemnorć urzeazeń przezna zo-
nm h  ao  zbierania  oapaaaw   omunalnm h i groma-
azenia nie zmstor i  ie łm h  na terenie nieru homor i

oraz na aroga h publi znm h

§ 7

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na
terenie pminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do  0 l;
2) pojemniki na odpady komunalne lub kontenery

typu SM-110, PA-1100,KP-7 lub inne znormali-
zowane, przystosowane do obsługi przez trans-
port specjalistyczny;

3) worki  wykorzystywane  sporadycznie  do  gro-
madzenia  większej  ilości  odpadów  komunal-
nych;
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4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki
opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, meta-
li, papieru, tektury, wielomateriałowych o po-
jemności od 0,8 m3 do 1,  m3.

2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób
selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub
kontenerach o minimalnej pojemności uwzględnia-
jącej wska niki określone w pPpO (wskazane poni-
żej) w odniesieniu do częstotliwości opróżniania
pojemników w terminach ustalonych przez podmiot
uprawniony.

3. Zgodnie z pPpO mieszkaniec pminy wytwarza
1 0 kg/rok odpadów. Z tego wynika, że w ciągu
roku miesz anie  Gminm wytwarza 1 m3/ rok odpa-
dów, czyli 19,23 l/tmg.

4. Dopuszcza się zastosowanie mniejszej ilości pojem-
ników tylko pod warunkiem, że właściciel nieru-
chomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów,
co zostanie zapisane w umowie na odbiór odpadów
komunalnych z podmiotami uprawnionymi.

 . Właściciel nieruchomości z terenu gminy Prusice,
w którym zostały ustawione specjalne pojemniki do
selektywnej zbiórki lub dostarczone worki, zobo-
wiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki na-
stępujących odpadów:
1) szkła opakowaniowego,
2) makulatury,
3) tworzyw sztucznych.

6. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czy-
stości w zakresie gospodarki ściekami przez dosto-
sowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do
ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej
terenie. Przepustowość przydomowej oczyszczalni
ścieków musi zostać dostosowana do ilości miesz-
kańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia
ich oczyszczania określonego w przepisach odręb-
nych.

§ 8

1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz
worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy
ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecz-
ności wejścia na teren nieruchomości. pdy nie jest
to możliwe, należy wystawić pojemniki w dniu od-
bioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do
nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnione-
go w celu ich opróżniania.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymy-
wać pojemniki na odpady w stanie czystości, do-
brym stanie technicznym. Również na terenie bez-
pośrednio przyległym wokół pojemników na odpady
należy utrzymywać czystość i porządek.

4. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i nie-
bezpieczne muszą być wystawione, w terminie
uzgodnionych z przedsiębiorcą, na chodnik lub ulicę
przed wejściem na teren nieruchomości w zabudo-
wie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone
przez zarządcę nieruchomości do tego celu w zabu-
dowie wielorodzinnej.

§ 9

1. Do pojemników lub worków na papier, tekturę opa-
kowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzu-
cać:
1) opakowania z zawartością np. żywnością, wap-

nem, cementem,
2) kalkę techniczną,
3) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.

2. Do pojemników lub worków na opakowania szklane
zabrania się wrzucać:
1) ceramikę (porcelana, naczynia, talerze, doniczki),
2) lustra,
3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemicz-

ne,
4) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojo-

ne),
 ) szyby samochodowe.

3. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucz-
nych zabrania się wrzucać:
1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
2) opakowania i butelki po olejach, smarach oraz

pojemniki i puszki po farbach i lakierach.

R o z d z i a ł  V

Częstotliworć  i  sposab  pozbmwania  się  oapaaaw
 omunalnm h i nie zmstor i  ie łm h z terenu nieru-
 homor i  oraz  z terenaw  przezna zonm h  ao użmt u

publi znego

§ 10

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do za-
warcia umowy z podmiotem uprawnionym na od-
biór odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone
do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisa-
nia z podmiotem uprawnionym umowy na opróż-
nianie zbiornika bezodpływowego.

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udo-
kumentowania zawartą umową korzystania z usług
podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpa-
dów komunalnych i opróżniania zbiornika bezod-
pływowego. Dowody uiszczania opłat za odbiór od-
padów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
właściciel nieruchomości jest zobowiązany zacho-
wywać przez okres 3 lat.

§ 11

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunal-
nych z terenu nieruchomości ustalona jest zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez podmiot
uprawniony, jednak nie rzadziej niż:
1) przynajmniej raz na dwa tygodnie z terenu mia-

sta Prusice,
2) przynajmniej raz w miesiącu z terenu wsi.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbior-
niki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością, która uniemożliwi przepełnienie
się zbiornika.

3. Organizatorzy imprez masowych lub innych zobo-
wiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne
toalety oraz usunąć je niezwłocznie po zakończeniu
imprezy.
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R o z d z i a ł  VI

Ma smmalne poziomm oapaaaw  omunalnm h ulegaie-
 m h bioaegraaa ii aopusz zonm h ao s łaaowania na
s łaaowis u oapaaaw oraz ilor i oapaaaw wmsele -
 ionowanm h,  ao  tarm h  osiegnię ia zobowiezane se

poamiotm uprawnione

§ 12

System gospodarowania odpadami komunalnymi za-
pewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowa-
nia:
1) do 31.12.2010 r. nie więcej niż 7 % wagowo

całkowitej masy odpadów ulegających biodegrada-
cji,

2) do 31.12.2013 r. nie więcej niż  0% wagowo
całkowitej masy odpadów ulegających biodegrada-
cji,

3) do 31.12.2020 r. nie więcej niż 2 % wagowo
całkowitej masy odpadów ulegających biodegrada-
cji,

wszelkie stopnie redukcji liczone są w stosunku do
199  roku.

§ 13

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu pospodarki
Odpadami i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty
uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wy-
selekcjonować spośród odpadów komunalnych prze-
kazywanych przez każdą osobę i poddać odzyskowi
oraz recyklingowi ilości odpadów określone w pozio-
mach selekcji zawartych w pPpO.

R o z d z i a ł  VII

Inne wmmagania wmni aie e z gminnego planu
gospoaar i oapaaami

§ 14

1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszyst-
kich mieszkańców miasta i 9 % mieszkańców
pminy Prusice.

2. Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów od-
zysku i recyklingu poszczególnych odpadów opa-
kowaniowych:
1) opakowania z papieru i tektury 48%,
2) opakowania ze szkła 40%,
3) opakowania z tworzyw sztucznych 2 %,
4) opakowania wielomateriałowe 2 %.

3. Wprowadzenie selektywnej zbiórki i kompostowa-
nia indywidualnego odpadów ulegających biodegra-
dacji.

R o z d z i a ł  VIII

Obowiez i osab utrzmmuie m h zwierzęta aomowe,
maie m h na  elu o hronę przea zagrożeniem lub
u ieżliwor ie  ala luazi  oraz przea  zanie zmsz zeniem

terenaw przezna zonm h ao wspalnego użmt u

§ 1 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowią-
zane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia

i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań,
aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do
sprawowania nad nimi opieki, a w szczególności
niepozostawiania ich bez dozoru.

§ 16

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta
domowe należy:
1) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta i pminy

Prusice na utrzymanie psa rasy uznanej za agre-
sywną zgodnie z treścią rozporządzenia ministra
spraw wewnętrznych i administracji z 28 kwietnia
2003 roku w sprawie wykazu psów uznanych za
agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),

2) niewyprowadzanie zwierząt domowych na tereny
placów zabaw, piaskownic dla dzieci i innych urzą-
dzeń służących do zabawy dla dzieci,

3) zwolnienie psów ze smyczy jest dopuszczalne wy-
łącznie na terenach odosobnionych, gdy właściciel
ma możliwość sprawowania kontroli nad ich za-
chowaniem, nie dotyczy to psów uznanych za
agresywne,

4) zwolnienie ze smyczy psa na terenie nieruchomości
jest dopuszczalne w sytuacji gdy nieruchomość jest
ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opusz-
czanie przez psa, odpowiednio oznakowana tablicz-
ką ze stosownym ostrzeżeniem.

R o z d z i a ł  IX

Wmmagania  oanornie  utrzmmmwania zwierzet gospo-
aars i h na terena h wmłe zonm h z proau  ii rolni zei

§ 17

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej do-
puszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przezna-

czonych do hodowli zwierząt spełniających wy-
mogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pó n. zm.),

2) ograniczenia uciążliwości hodowli dla środowi-
ska, w tym emisji będącej jej skutkiem do obsza-
ru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na te-
renach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowią-
zani są:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicz-

nych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są

obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany
dla ścieków,

3) przeprowadzić deratyzację pomieszczeń, w któ-
rych prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa
razy do roku wiosną i jesienią,

4) utrzymać pszczoły w ulach, ustawionych
w odpowiedniej odległości, tak aby wylatujące
i przelatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,

 ) hodowlę gołębi na terenie zabudowy wieloro-
dzinnej dopuszcza się za zgodą właściciela nie-
ruchomości i wszystkich lokatorów,
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6) utrzymywanie gołębi na pozostałych terenach
dopuszcza się przy zachowaniu wymogów sani-
tarno-epidemiologicznych, a przede wszystkim
w sytuacji gdy nie powodują uciążliwości dla są-
siednich nieruchomości.

R o z d z i a ł  X

Obszarm poalegaie e obowiez owi aeratmza ii
oraz terminm iei przeprowaazenia

§ 18

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prze-
prowadzania, w miarę potrzeby, deratyzacji na tere-
nach nieruchomości.

§ 19

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
podaje Burmistrz w uzgodnieniu z Państwowym Po-
wiatowym Inspektorem Sanitarnym do publicznej wia-
domości poprzez zarządzenie.

§ 20

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarza-
jącej zagrożenie sanitarne, Burmistrz w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
określi obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji
oraz określi poprzez zarządzenie, termin jej przeprowa-
dzenia.

§ 21

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właści-
cieli nieruchomości. (Rozstrzygnięciem nadzorczym
Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-12/ 1/08 z dnia
30 stycznia 2008 r. stwierdzono nieważność § 21).

R o z d z i a ł  XI

Postanowienia  oń owe

§ 22

Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze
grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z pó n.
zm.).

§ 23

Traci moc uchwała Rady pminy Prusice
nr LXXVIII/4 0/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku w gminie.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.

PRZPWODNICZĄCY
RADY MIASTA I pMINY

ROBERT KAWALEC

420

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE
NR XXII/147/07

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminaw o rerlaie m h wmso or i stawe  aoaat-
 aw:  za wmsługę lat,  motmwa minego,  fun  minego  i za warun i pra m
oraz  sz zegałowe  warun i  przmznawania  tm h  aoaat aw,  sz zegałowe
warun i  obli zania  i  wmpła ania  wmnagroazenia  za goazinm ponaawmmia-
rowe oraz goazinm aoraźnm h zastępstw, wmso orć i warun i wmpła ania
nagraa ze spe ialnego funauszu nagraa, wmso orć i sz zegałowe zasaam
przmznawania   i  wmpła ania   nau zm iels iego   aoaat u   miesz aniowego

ala nau zm ieli zatruanionm h w sz oła h poastawowm h i gimnazia h

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 91 z pó n. zm.), art. 30
ust. 6 pkt. 1–3 i 6a, art.  4 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó n. zm.) oraz roz-
porządzenia Ministra Pdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 200  r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181 z pó n. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi
nauczycieli Rada Miasta i pminy uchwala, co następuje:
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§ 1

Ustala się na 2008 r. regulaminy określające:
1) wysokości stawek, szczegółowe warunki przyzna-

wania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
dora nych zastępstw,

3) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjal-
nego funduszu nagród,

4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
podstawowych i gimnazjach.

§ 2

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

wą i gimnazjum, dla których organem prowadzą-
cym jest pmina Prusice,

2) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli
stażystów, kontraktowych, mianowanych, dyplo-
mowanych zatrudnionych w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach, dla których organem prowadzą-
cym jest pmina Prusice,

3) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora
szkoły, gimnazjum dla których organem prowadzą-
cym jest pmina Prusice,

4) burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i pminy Prusice.

§ 3

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysługuje
aoaate  za wmsługę lat.

2. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-
ciela prawa do dodatku za wysługę lat określają
przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó n. zm.) oraz rozpo-
rządzenie Ministra Pdukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 200  r. (Dz. U. Nr 22,
poz. 181).

3. Wysokość dodatku ustala się odpowiednio do okre-
su zatrudnienia.

4. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat
w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za
każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcz-
nych poczynając od czwartego roku pracy, z tym
że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wyna-
grodzenia zasadniczego.

 . Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za

dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten
przysługuje również za dni nieobecności w pra-
cy, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek
z ubezpieczenia społecznego, (Rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
NK.II.0911-12/ 3/08 z dnia 30 stycznia 2008 r.
stwierdzono nieważność § 3 ust.   pkt 1),

2) nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wy-
miarze zajęć przysługuje dodatek za wysługę lat
proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia,

3) nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wy-
miarze godzin w kilku placówkach oświatowych
dodatek za wysługę lat sumuje się do wysokości
jednego etatu.

§ 4

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysługuje
aoaate  motmwa minm.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskiwanie dobrych osiągnięć
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-
czej, obejmujących w szczególności:
  1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich

możliwości i pracy nauczyciela, co  najmniej
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych potwierdzonych wynikami klasyfikacji
lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzia-
nów albo sukcesami w olimpiadach, konkur-
sach, zawodach itp.

  2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z rodzi-
cami,

  3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawcze-
go uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej
opieki,

  4) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,

   ) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych,

  6) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
  7) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych,

  8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
i pedagogicznej,

  9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych,

10) przestrzeganie dyscypliny pracy,
11) udział w organizowaniu imprez i uroczystości

szkolnych,
12) udział w pracach komisji przedmiotowych i in-

nych,
13) opiekę nad samorządem uczniowskim lub in-

nymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,

14) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych
form aktywności w ramach wewnątrzszkolne-
go doskonalenia zawodowego nauczycieli,

1 ) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół decydują kryteria wymienione w § 4
ust. 2 oraz:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi szkoły,
2) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu

o posiadane środki finansowe,
3) podejmowanie działań zmierzających do wzbo-

gacenia majątku szkolnego,
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  4) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz
umiejętność ich właściwego wykorzystania na
cele szkoły,

   ) podejmowanie działań zapewniających utrzy-
manie powierzonego mienia w stanie gwaran-
tującym optymalne warunki do realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych;

  6) zachowania dyscypliny pracy, podziału zadań,
terminowości realizacji zadań i zarządzeń,

  7) podejmowanie działań motywujących nauczy-
cieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,

  8) organizowanie konferencji szkoleniowych,
  9) współpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli,
10) podejmowanie innych działań mających na celu

promowanie szkoły;
11) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sporto-

we, artystyczne w skali gminy, powiatu, wo-
jewództwa, kraju,

12) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadze-
nie programów autorskich, innowacji i ekspe-
rymentów pedagogicznych oraz innych rozwią-
zań metodycznych,

13) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez
rozwiązywanie konkretnych problemów wy-
chowawczych, podejmowanie efektywnych
działań profilaktycznych zapobiegających za-
grożeniom społecznym,

14) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi
samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

1 ) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział
w imprezach, konkursach i przeglądach organi-
zowanych przy współpracy z instytucjami spo-
łeczno-kulturalnymi,

16) konstruktywna współpraca z Radą Rodziców,
Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje
dyrektor szkoły w wysokości do  0% wynagrodze-
nia zasadniczego nauczyciela.

 . Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przy-
znaje burmistrz w wysokości do  0% wynagrodze-
nia zasadniczego dyrektora.

6. Dodatek motywacyjny może być przyznany na
okres nie dłuższy niż 1 rok.

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

8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel
powiadamiany jest przez dyrektora szkoły na pi-
śmie, a dyrektor szkoły przez burmistrza.

§  

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach na stano-
wiskach określonych ust. 2 oraz nauczycielom,
o których mowa w ust. 6, przysługuje aoaate 
fun  minm.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) dyrektorowi zespołu szkół,
2) wicedyrektorom zespołu szkół przewidzianym

w statucie zespołu szkół,
3) dyrektorom szkół,
4) wicedyrektorom i kierownikom przewidzianym

w statucie szkoły,

 ) nauczycielom – opiekunom stażu,
6) nauczycielom – wychowawcom klas, oddzia-

łów przedszkolnych i grup świetlicowych.
  3. Wysokość dodatków funkcyjnych określa tabela

dodatków funkcyjnych stanowiąca załącznik nr 1
do uchwały.

  4. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje
burmistrz w granicach stawek określonych tabelą
z uwzględnieniem:
1) warunków organizacyjnych, m.in.:

a) liczby oddziałów,
b) liczby wicedyrektorów,
c) liczby budynków, w których funkcjonuje

szkoła.
   . Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, kierowni-

ków i nauczycieli opiekunów stażu, wychowaw-
ców klas, oddziałów przedszkolnych i grup świe-
tlicowych przyznaje dyrektor szkoły.

  6. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te
obowiązki w zastępstwie.

  7. Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje za każdą
osobę odbywającą staż. Jeżeli nauczyciel odby-
wający staż przerywa go, prawo do dodatku opie-
kuna stażu wygasa z końcem miesiąca, w którym
nastąpiło przerwanie stażu.

  8. Dodatek za wychowawstwo klasy przysługuje za
każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy.

  9. Dodatek za wychowawstwo w oddziale przed-
szkolnym przysługuje za każdy oddział, niezależnie
od wymiaru czasu pracy.

10. Dodatek za wychowawstwo w grupie świetlico-
wej przysługuje jeden niezależnie od liczby grup
świetlicowych w których prowadzi zajęcia i nie-
zależnie od wymiaru czasu pracy.

§ 6

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysługuje
aoaate  za warun i pra m.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje na-
uczycielom za prowadzenie:
1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi

i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu
głębokim w wysokości 20% wynagrodzenia za-
sadniczego,

2) zajęć indywidualnego nauczania dziecka zakwali-
fikowanego do kształcenia specjalnego w wyso-
kości 1 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. Doda-
tek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli na-
uczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko
część obowiązującego wymiaru lub jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze zajęć.

4. Decyzję o przyznaniu dodatku za trudne warunki
pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły,
a dla dyrektora burmistrz.

§ 7

1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ustala się
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wm-
nagroazenia za goazinm ponaawmmiarowe, oraz za
goazinm aoraźnm h zastępstw.
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2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za trudne warunki pra-
cy, jeżeli praca ponadwymiarowa odbywa się w ta-
kich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela.

3. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0,  pomija się, a co najmniej 0,  godziny liczy się
za pełną godzinę.

4. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których nauczyciel nie
realizował zajęć i nie zachował prawa do wynagro-
dzenia na podstawie odrębnych przepisów, za pod-
stawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć nauczycie-
la, pomniejszony o 1/  tego wymiaru (lub 1/4, gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pra-
cy) za każdy dzień, w którym nauczyciel nie reali-
zował zajęć. Liczba godzin ponadwymiarowych, za
które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie może być jednak większa niż liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym. (Rozstrzy-
gnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
NK.II.0911-12/ 3/08 z dnia 30 stycznia 2008 r.
stwierdzono nieważność § 7 ust. 4 zdanie drugie).

 . Zasady wynagradzania za godziny ponadwymiaro-
we stosuje się odpowiednio do godzin dora nych
zastępstw.

6. Wynagrodzenie za godziny dora nych zastępstw
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

7. Wzór rozliczenia godzin ponadwymiarowych i go-
dzin zastępstw dora nych stanowi załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach ustala
się wmso orć i warun i wmpła ania nagraa ze spe-
 ialnego funauszu nagraa.

2. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjalnego
funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze.

3. Tworzy się fundusz nagród w wysokości co naj-
mniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród
burmistrza i dyrektora szkoły, z czego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora szkoły,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na na-

grody burmistrza.
4. Nagrody,  o których mowa w ust. 3,  są przyzna-

wane w terminie do dnia 14 pa dziernika każdego
roku z okazji Dnia Pdukacji Narodowej.

 . Warunkiem przyznania nagrody burmistrza lub dy-
rektora szkoły jest przepracowanie co najmniej
1 roku w szkole.

6. Nagrodę dyrektora szkoły, burmistrza przyznaje się
uwzględniając zaangażowanie, dyscyplinę pracy,
systematyczność i inne osiągnięcia zawodowe.

7. Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca ze
środków pozostających w dyspozycji dyrektora
szkoły, dyrektor tej szkoły po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej.

8. Nagrodę burmistrza przyznaje Burmistrz Miasta
i pminy Prusice na wniosek dyrektora szkoły,
związków zawodowych lub Dyrektora Zespołu Pko-
nomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.
Wzór wniosku o przyznanie nagrody burmistrza
stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

9. Nagroda dyrektora, burmistrza może być przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą
ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowied-
nio co najmniej 3 z następujących kryteriów:
  1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone

w sprawdzianach i egzaminach uczniów, prze-
prowadzonych przez okręgowe komisje egza-
minacyjne,

  2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich pro-
gramów i publikacji,

  3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzo-
ne zakwalifikowaniem uczniów do udziału
w zawodach na szczeblu powiatu, wojewódz-
twa lub ogólnopolskich olimpiad przedmioto-
wych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów)
I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglą-
dach i festiwalach powiatowych, wojewódz-
kich i ogólnopolskich,

  4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mają-
cymi trudności w nauce,

   ) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczysto-
ści szkolne lub środowiskowe,

  6) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie lub szkole, w szczególności przez or-
ganizowanie wycieczek, udział uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wy-
stawach i spotkaniach,

  7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne i wypoczynkowe,

  8) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zi-
mowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

  9) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wycho-
wankom będącym w trudnej sytuacji material-
nej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubo-
gich lub patologicznych,

10) prowadzi działalność mającą na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególno-
ści narkomanii i alkoholizmu,

11) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, poli-
cją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz ro-
dzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii społecznej i niedostoso-
wania społecznego dzieci i młodzieży,

12) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami,

13) bierze udział w zorganizowanych formach do-
skonalenia zawodowego,
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14) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawo-
dowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.

10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się
w jego teczce akt osobowych.

11. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od
nagrody burmistrza.

12. Wysokość nagrody dyrektora szkoły wynosi do
7 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staży-
sty.

13. Wysokość nagrody burmistrza wynosi do 1 0%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

§ 9

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkole, posiadają-
cym pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela, zatrudnionym w wymiarze nie niższym
niż 1/2 etatu, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od liczby
członków rodziny nauczyciela i wynosi:
1) przy jednej osobie – 62,00 zł
2) przy dwóch osobach – 82,00 zł
3) przy trzech osobach i więcej – 93,00 zł

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się na-
uczyciela, współmałżonka oraz dzieci do ukończenia
18 roku życia, będące na wyłącznym utrzymaniu
rodzica. Po uzyskaniu pełnoletności przez dzieci, są
one nadal zaliczane do osób, o których mowa
w ust. 2, jednak nie dłużej niż do ukończenia
26 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w systemie
stacjonarnym i przedstawią zaświadczenie ze
szkoły.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu
nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy.

 . Dodatek mieszkaniowy przysługuje niezależnie od
tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od 1 dnia mie-
siąca następującego po miesiącu w którym złożono
wniosek o jego przyznanie. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 4 do uchwały.

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie po-
bierania wynagrodzenia zasadniczego, nieświad-
czenia pracy za które przysługuje wynagrodzenia,
pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego
i korzystania z urlopu wychowawczego.

8. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi burmistrz.

§ 10

Przepisy uchwały maja zastosowanie do wynagrodzeń
należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 11

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

PRZPWODNICZĄCY
RADY MIASTA I pMINY

ROBERT KAWALEC
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Załe zni  nr 1 ao u hwałm Raam Mia-
sta i Gminm Prusi e nr XXII/147/07
z ania 20 gruania 2007 r. (poz. 420)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 30 –  2479  – Poz. 420

Załe zni  nr 2 ao u hwałm Raam Mia-
sta i Gminm Prusi e nr XXII/147/07
z ania 20 gruania 2007 r. (poz. 420)
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Załe zni  nr 3 ao u hwałm Raam Mia-
sta i Gminm Prusi e nr XXII/147/07
z ania 20 gruania 2007 r. (poz. 420)
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Załe zni  nr 4 ao u hwałm Raam Mia-
sta i Gminm Prusi e nr XXII/147/07
z ania 20 gruania 2007 r. (poz. 420)
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421

UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGÓW
NR VIII/70/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie zasaa wmnagraazania nau zm ieli, ustalania regulaminaw o re-
rlaie m h  wmso orć oraz sz zegałowe warun i przmznawania  nau zm ielom

aoaat aw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 91 ze zmia-
nami) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz
rozporządzeniem Ministra Pdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
200  r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) Rada pminy  płogów uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Ustala się  regulamin określający wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny dora nych zastępstw
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i in-
nych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez pminę płogów w 2008 ro u.

2. Regulamin o rerla wmso orć stawe , sz zegałowe
warun i przmznawania, obli zania i wmpła ania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wysługę lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
 ) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny dora nych zastępstw,
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
7) dodatku mieszkaniowego,
8) innych świadczeń wynikających ze stosunku

pracy,
9) regulamin przyznawania dofinansowania na do-

kształcanie i doskonalenie nauczycieli.

I. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 2

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich

możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej do-
brych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub pro-
mocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawo-
dach itp.

2) umiejętność rozwiązywania problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

  3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawcze-
go uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej
opieki,

  4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

   ) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,

  6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych,

  7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
  8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych,

  9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
i pedagogicznej,

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych,

11) przestrzeganie dyscypliny pracy.
2. Dla nauczyciela doradcy metodycznego oprócz kry-

teriów, o których mowa w ust. 1, podstawą usta-
lenia dodatku motywacyjnego jest również stopień
realizacji zadań takich jak:
  1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonale-

nia i dokształcania nauczycieli na terenie obję-
tym doradztwem,

  2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i ze-
społowych przy warsztacie pracy,

  3) organizowanie konferencji przedmiotowo me-
todycznych,

  4) prowadzenie warsztatów metodycznych,
   ) współdziałanie z organami i instytucjami oświa-

towymi (WOM, KO, MPN),
  6) opracowywanie i upowszechnianie materiałów

metodycznych,
  7) upowszechnianie innowacji metodycznych,
  8) organizowanie wystaw środków dydaktycz-

nych i ich promowanie wśród nauczycieli,
  9) prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz

przyczynienie się do ich wzbogacania,
10) podejmowanie działań na rzecz własnego roz-

woju,
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11) prowadzenie dokumentacji pracy wymaganej
przez dyrektora WOM,

12) koordynowanie pracy zespołu przedmiotowego
doradców metodycznych (koordynatorzy),

13) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolej-
nych stopni awansu zawodowego.

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół decydują w szczególności następujące
kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi szkoły (placówki):
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej

w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do

wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych

oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele szkoły,

d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość

realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych,

c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających na

celu promowanie szkoły,
g) współpraca z organem prowadzącym i śro-

dowiskiem lokalnym;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-

wawczej szkoły/placówki:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, spor-

towe, artystyczne w skali regionu, woje-
wództwa, kraju,

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych,

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów
wychowawczych, podejmowanie efektyw-
nych działań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznym,

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości
uczniów,

e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi,

f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły
i Samorządem Uczniowskim.

§ 3

Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na do-
datki motywacyjne dla nauczycieli – w wysokości 6%
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

§ 4

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o wskazane
kryteria w wysokości od 1 do 1 %.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być
przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesięcy.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przy-
znaje Wójt dwa razy w roku na okres 6 miesięcy
w wysokości od 1 do 40% wynagrodzenia zasad-
niczego dyrektora.

§  

1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
bywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej
szkole.  Na stanowisku dyrektora okres ten można
skrócić do pół roku.

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-
lom:
a) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami

Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela przez okres
12 miesięcy od daty udzielenia kary;

b) w okresie przebywania w stanie nieczynnym;
c) nauczycielom stażystom do 6 miesięcy pracy;
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-13/4 /08 z dnia 29 stycznia
2008 r. stwierdzono nieważność §   ust. 2).

3. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
w której uzupełnia etat.

4. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej
szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której na-
uczyciel został przeniesiony po zaciągnięciu opinii
dyrektora szkoły poprzedniej.

II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ WAT

§ 6

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-
ciela prawa do dodatku za wysługę lat określają
przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7
rozporządzenia Ministra Pdukacji Narodowej i Spor-
tu  z dnia 31 stycznia 200  r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek ... .

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi
w pełnej wysokości także w okresie przebywania
nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia
oraz w czasie każdej usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy.

3. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje nauczycie-
lowi przeniesionemu w stan nieczynny.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-13/4 /08 z dnia 29 stycznia
2008 r. stwierdzono nieważność § 6).

III. DODATEK FUNKCYJNY

§ 7

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół (placówek)
przyznaje Wójt, a dla pozostałych osób dodatek
funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły (placówki).

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje
się za:
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1) warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę budynków, w których funkcjonuje

szkoła;
2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:

a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środ-
kami finansowymi,

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach

działalności gospodarczej szkoły,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze

ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyj-
ne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie
szkoły.

§ 8

1. Wysokość dodatków funkcyjnych przedstawia po-
niższa tabela:

Lp. Rodzaj placówki/ dyrektora
Wysokość
dodatku

1. Dyrektor szkoły 400 – 800
2. Dyrektor przedszkola 400 – 800
3. Zastępca dyrektora szkoły 300 –  00

1. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, którym czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora szkoły (placówki) lub powierzo-
no te obowiązki w zastępstwie od pierwszego dnia
ich powierzenia.

§ 9

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wyso-

kości 80,00 zł, za każdego nauczyciela powie-
rzonego opiece,

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w szkołach
gimnazjalnych w wysokości 60,00 zł,

3) powierzenie wychowawstwa w szkołach pod-
stawowych w wysokości 45,00 zł,

4) wychowawstwo w przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych – 50,00 zł.

§ 10

1. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za któ-
re nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie te-
go pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –
od tego dnia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-13/4 /08 z dnia
29 stycznia 2008 r. stwierdzono nieważność § 10
ust. 1).

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysługuje
za każdą klasę lub grupę dziecięcą powierzoną na-
uczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy
nauczyciela.

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 11

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługują na-
uczycielom za prowadzenie:
1) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych

w szkołach podstawowych
– w wmso or i 20% staw i goazinowei za

 ażae przepra owane w tm h  lasa h goazinę
nau zania,

2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w spe-
cjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach
(klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywi-
dualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego
do kształcenia specjalnego,
– w wmso or i 10% staw i goazinowei za

 ażae przepra owane goazinę.
2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się

w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warun-
kach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wy-
płaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel
realizuje w trudnych warunkach tylko część obo-
wiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w
niepełnym wymiarze zajęć.

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się za
każdą efektywnie przepracowaną w takich warun-
kach godzinę zajęć. (Rozstrzygnięciem nadzorczym
Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-13/4 /08
z dnia 29 stycznia 2008 r. stwierdzono nieważność
§ 11 ust. 3).

§ 12

1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje
nauczycielom za prowadzenie:
1) zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, któ-

rych rodzaj i stopień niepełnosprawności został
określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności
u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17,
poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania
stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowa-
dzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku
życia, u których wystąpiło naruszenie sprawno-
ści organizmu z przyczyn, o których mowa
w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra pospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1  lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnospraw-
ności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328),
– w wmso or i 10% staw i goazinowei za

 ażae efe tmwnie przepra owane goazinę
zaięć,

2) zajęć w szkołach (klasach) specjalnych w klasie
lub grupie wychowawczej z upośledzonymi
umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje
się co najmniej jedno dziecko z niepełnospraw-
nością, o której mowa w pkt 1, a w przypadku
gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej
znajduje się dziecko upośledzone umysłowo
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod
warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone
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są według odrębnego programu nauczania obo-
wiązującego w tego typu szkole specjalnej, na-
tomiast zajęcia wychowawcze według odrębne-
go programu wychowawczego opracowanego
przez wychowawcę,
– w wmso or i 10% staw i goazinowei za

 ażae efe tmwnie przepra owane goazinę
zaięć.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje
również w okresie niewykonywania pracy, za który
przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze w szkołach (placówkach), przysługuje do-
datek za uciążliwe warunki pracy na zasadach
określonych w ust. 1.

§ 13

1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne wa-
runki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje
nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodat-
ku.

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w wa-
runkach szkodliwych i do dodatku za trudne albo
uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi
prawo do obu tych dodatków.

3. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły (placówki),
a dla dyrektora – organ prowadzący.

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 14

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
i godzinę dora nego zastępstwa oblicza się, z za-
strzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach
ponadwymiarowych oraz dora nego zastępstwa
odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub dora ne-
go zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę do-
ra nego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach dora nego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16
– z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, a co naj-
mniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.

VI. NAGRODY ZE SPECJAWNEGO FUNDUSZU
NAGRÓD

§ 1 

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjal-
nego  funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-
-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty nauczy-
ciela.

2. W budżecie organu prowadzącego tworzy się spe-
cjalny fundusz  nagród w wysokości 1% planowa-
nych rocznych wynagrodzeń osobowych, z prze-
znaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzą-
cego i dyrektorów szkoły, z czego:
1) 8 % środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektorów,
2) 1 % środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzącego.

§ 16

Nagrody, o których mowa w § 1 , są przyznawane
w terminie do dnia 14 pa dziernika każdego roku
z okazji Dnia Pdukacji Narodowej. W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach nagroda może być przyznana
w innym terminie.

§ 17

1. Nagrodę Dyrektora przyznaje nauczycielowi dyrek-
tor placówki po zaciągnięciu opinii Rady Pedago-
gicznej;

2. Nagrodę organu prowadzącego przyznaje Wójt.

§ 18

Nagroda, o której mowa w § 1 , może być przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co naj-
mniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, prze-
prowadzonych przez okręgowe komisje egzami-
nacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wy-
chowania, opracowywania autorskich progra-
mów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawo-
dach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (cen-
tralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmioto-
wych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów)
I–III miejsca w konkursach, zawodach, przeglą-
dach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopol-
skich,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mający-
mi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie lub szkole, w szczególności przez orga-
nizowanie wycieczek, udział uczniów w spekta-
klach teatralnych, koncertach, wystawach i spo-
tkaniach,
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g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne i wypoczynkowe,

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zi-
mowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,

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

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

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobiega-
nie i zwalczanie przejawów patologii społecznej
wśród dzieci i młodzieży, w szczególności nar-
komanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jed-
nostkami systemu ochrony zdrowia, policją, or-
ganizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowania społecz-
nego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonale-

nia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawo-

dowej nauczycieli podejmujących pracę w za-
wodzie nauczyciela.

§ 19

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się
w jego teczce akt osobowych.

§ 20

Niezależnie od nagrody dyrektora, nauczyciel może
otrzymać w danym roku nagrody: ministra właściwego
do  spraw  oświaty  i  wychowania  oraz  kuratora
oświaty.

VII. DODATEK MIESZKANIOWY

§ 21

1. Regulamin dotyczy nauczycieli posiadających kwali-
fikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, za-
trudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa
obowiązującego wymiaru zajęć zatrudnionych na
terenie wiejskim.

2. Nauczycielowi, o którym mowa w pkt. 1, przysłu-
guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany
dalej „dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od
liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc
w wysokości uzależnionej od liczby członków ro-
dziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
a) 6 % miesięcznej stawki najniższego wynagro-

dzenia za pracę pracowników, ustalonego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanej dalej
„najniższym wynagrodzeniem” dla 1 osoby;

b) 8% najniższego wynagrodzenia – dla 2 osób;
c) 10% najniższego wynagrodzenia – dla 3 osób;
d) 12% najniższego wynagrodzenia – dla 4 i więcej

osób.

  3. Kwotę przypadającego dodatku zaokrągla się do
pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do
0,49 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0, 0 zł
zaokrągla się do pełnego złotego.

  4. Do osób, o których mowa w pkt. 1, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących
i pozostających na wyłącznym utrzymaniu:
współmałżonka, dzieci, rodziców.

   . Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim mieszkającemu,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości
określonej w pkt. 2. Małżonkowie wspólnie okre-
ślają pracodawcę, który będzie im wypłacał doda-
tek.

  6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lo-
kalu.

  7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.

  8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pra-
cy, a także w okresach:
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie;
b) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
c) odbywanie zasadniczej służby wojskowej,

w przypadku jednak, gdy nauczycielem powo-
łanym do służby zawarta była umowa o pracę
na czas określony, dodatek wypłaca się nie
dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta
była zawarta;

d) korzystania z urlopu na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

  9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły,
przedszkola, a dyrektorom placówek – organ pro-
wadzący placówkę.

10. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny na-
uczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany
powiadomić organ przyznający ten dodatek.

VIII. REGUWAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSO-
WANIA NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAWENIE

NAUCZYCIEWI

Na podstawie rozporządzenia MPNiS z dnia 29 marca
2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli do-
finansowanych ze środków wyodrębnionych w budże-
tach organów prowadzących szkoły, wojewodów,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania
tych środków.

§ 22

1. Poprzez dokształcanie należy rozumieć:
a) studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne na-

dające uprawnienia do nauczania drugiego lub
kolejnego przedmiotu;

b) studia nadające kwalifikacje do nauczania języ-
ków obcych;

c) studia uzupełniające dla absolwentów kolegiów
językowych, absolwentów SN-ów, dla licencja-
tów innych kierunków studiów.
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2. Poprzez doskonalenie należy rozumieć szkolenie
rady pedagogicznej jako całości lub jej zespołów
w formie seminariów, konferencji, narad, warszta-
tów itp., zgodnie z programem rozwoju szkoły:
a) organizowanych przez dyrektora z własnej inicja-

tywy lub na wniosek rady pedagogicznej (ze-
społów nauczycieli);

b) prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki
zewnętrzne lub przy pomocy właściwie przygo-
towanych nauczycieli szkoły lub innych placó-
wek oświatowych.

3. Powyższe formy winny wynikać z wieloletniego
programu rozwoju plecówki i winny być zgodne
z planem wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczy-
cieli.

§ 23

1. Dokształcanie realizowane jest w następujący spo-
sób – do  0% kosztów całych studiów, przyzna-
wane semestralnie – dofinansowanie obejmuje cze-
sne.

2. Doskonalenie realizowane jest w następujący spo-
sób:
a) indywidualne – do  0%;
b) dla rady pedagogicznej ( zespołów) – od 80% do

100% kosztów.
3. W przypadku indywidualnej formy dokształcania

bąd  doskonalenia, wynikającego ze skierowania
dyrektora, wysokość dofinansowania może wy-
nieść 100% kosztów.

§ 24

1. Dyrektor dzieli posiadane środki na:
a) dokształcanie – 6 %;
b) doskonalenie – 3 %.
W razie niewykorzystania środków przeznaczonych
na jedną z ww. form, pozostała  kwota przechodzi
do drugiej formy.

2. Przydział środków odbywa się:
a) dokształcanie – co najmniej dwa razy w roku

budżetowym – w marcu i listopadzie;
b) doskonalenie indywidualne – 4 razy w roku (ma-

rzec, czerwiec, wrzesień, listopad);
c) dla rady pedagogicznej – zgodnie z planem

WDN.
3. Dyrektor powołuje Komisję, której jest przewodni-

czącym:
a) skład Komisji zatwierdza rada pedagogiczna;
b) kadencja Komisji trwa rok szkolny;
c) komisja może przyznać dofinansowanie na pi-

semny wniosek nauczyciela, zgodnie z regulami-
nem.

§ 2 

Kryteria przyznawania dofinansowania na indywidual-
ne dokształcanie oraz doskonalenie nauczycieli:
1. Potrzeby związane z rozwojem szkoły;
2. Dotychczasowy wkład pracy nauczyciela w doro-

bek szkoły;
3. Co najmniej dobra ocena pracy, w przypadku dofi-

nansowania form dokształcania;
4. Co najmniej roczny staż pracy w szkolnictwie na

stanowisku nauczyciela;

 . Stabilizacja zawodowa w placówce – zobowiązanie
do co najmniej  -letniego okresu pracy w danej
szkole;

6. Zatrudnienie w szkole- o której fundusz chodzi –
jako podstawowe.

§ 26

W przypadku, gdy nauczyciel, któremu przyznano do-
finansowanie, z własnej winy przerywa rok studiów
lub formę doskonalenia, zobowiązany jest zwrócić
przyznane dofinansowanie. Klauzula tego dotycząca
musi się znale ć we wniosku składanym przez nauczy-
ciela.

§ 27

Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie winien
składać następujące dokumenty:
1. Wniosek – opracowuje komisja szkolna;
2. Zaświadczenie z zakładu dokształcania lub dosko-

nalenia, lub innej właściwej instytucji, potwierdza-
jące uczestnictwo oraz wysokość kosztów;

3. Rachunek imienny – faktura za opłatę czesnego lub
korzystanie z form doskonalenia zawodowego –
w wyjątkowej sytuacji – bankowy dowód wpłaty.

§ 28

W sprawach spornych dotyczących procedury dofi-
nansowania dyrektor placówki podejmuje decyzje
w ciągu 7 dni od daty złożenia przez nauczyciela od-
wołania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przy-
sługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru
zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wy-
chowawstwo klasy w szkole, który przysługuje
w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagro-
dzenie wypłaca się według średniej urlopowej,
ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Pdukacji Narodowej z dnia 26 czerwca
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania
wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za
urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71,
poz. 737 ze zmianami).

§ 30

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
a także  za  inne  okresy,  za  które  na  podstawie
odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodze-
nie.

2. Stawkę za 1 dzień niewykonywania pracy z przy-
czyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone
z góry przez 30.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy,
o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę
dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną
w ust. 2.
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§ 31

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi
organizacjami nauczycielskich związków zawodowych.

§ 32

Traci moc uchwała Rady pminy płogów nr III/14/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagra-
dzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków.

§ 33

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi pminy.

§ 34

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

PRZPWODNICZĄCA RADY

KRYSTYNA GRZEGOREK

422

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XXII/193/2008

z dnia 24 stycznia 2008 r.

w  sprawie  zasaa  i  trmbu  uazielania  aota ii  na  pra e   onserwators ie,
restaurators ie  lub  robotm  buaowlane  przm zabmt u  wpisanmm ao reiestru

zabmt aw oraz sposobu i h rozli zania i  ontroli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1 91 z pó n. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1 68 z pó n. zm.) uchwala się, co następuje:

I. Postanowienia ogalne

§ 1

Uchwała określa zasady i tryb udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz sposób ich rozliczania i kontroli oraz postępowa-
nie z wnioskami o udzielenie dotacji.

§ 2

1. Z budżetu pminy Świdnica może być udzielana
dotacja na dofinansowanie nakładów koniecznych
na wykonanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie
pminy Świdnica, ogólnodostępnym dla mieszkań-
ców i turystów.

2. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu gminy przy-
sługuje podmiotom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych posiadającym tytuł prawny do za-
bytku.

§ 3

1. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zosta-
ną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma
być udzielona.

2. Dotacje mogą być udzielone na nakłady konieczne
na roboty budowlane, prace konserwatorskie

i restauratorskie przy zabytku określone w art. 77
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami, zwane dalej również
„zadaniem”.

§ 4

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do  0%
nakładów koniecznych na wykonanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem techno-
logicznym prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona
w wysokości do 7 % nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.

§  

Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków
zaplanowanych w budżecie gminy na dofinansowanie
zadań, o których mowa w niniejszej uchwale.

II. Zasaam i trmb postępowania o uazielenie aota ii

§ 6

1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie
wniosku o udzielenie dotacji.
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  2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na
który ma być udzielona dotacja.

  3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącz-
nik do niniejszej uchwały.

  4. Podmiot ubiegający się o uzyskanie dotacji z bu-
dżetu gminy Świdnica składa pisemny wniosek
Wójtowi pminy Świdnica w terminie do 31 marca
2008 r., a w następnych latach do 1  lutego na
dany rok budżetowy.

   . W przypadku nierozdysponowania wszystkich
środków, o których mowa w §  , w ramach nabo-
ru określonego w ust. 4 w  danym roku budżeto-
wym lub zabezpieczenia przez Radę pminy Świd-
nica dodatkowych środków w budżecie na dofi-
nansowanie zadań, o których mowa w niniejszej
uchwale, Wójt pminy Świdnica może ogłosić drugi
nabór wniosków.

  6. Informację o drugim naborze wniosków Wójt pmi-
ny Świdnica zamieści na tablicy ogłoszeń Urzędu
pminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
pminy Świdnica.

  7. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie
jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

  8. Wnioski niekompletne pod względem formalnym
nie będą rozpatrywane.

  9. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji
uwzględnia się w szczególności:
1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;
2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lo-

kalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształto-
waniu przestrzeni publicznej;

3) wartość historyczną oraz stan techniczny za-
bytku;

4) możliwości finansowe gminy;
 ) sytuację finansową i majątkową wnioskodaw-

cy;
6) udział środków własnych podmiotu ubiegające-

go się o dotację;
7) ocenę zadań wykonywanych przy udziale lub

z wyłącznym udziałem środków publicznych
w okresie poprzednim (jeśli takie wnioskodaw-
ca wykonywał) ze szczególnym uwzględnie-
niem rzetelności i terminowości ich realizacji
oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środ-
ków.

10. Czynności poprzedzające przyznanie dotacji, pole-
gające w szczególności na przekazywaniu propo-
zycji, co do możliwości przyznania dotacji oraz jej
wysokości określonym podmiotom na zasadach
określonych w niniejszej uchwale, weryfikowaniu
kompletności wniosków pod względem formal-
nym, opiniowaniu złożonych wniosków wraz ze
wstępną kwalifikacją wydatków, które zostaną
poniesione przez wnioskodawcę, przygotowaniu
projektów umów oraz wykonywaniu nadzoru
i kontroli realizowanego zadania, należą do Wójta
pminy Świdnica.

11. Dotację przyznane Rada pminy Świdnica na wnio-
sek Wójta pminy Świdnica, w uchwale określają-
cej:
1) nazwę podmiotu, który otrzyma dotację;
2) cel na który przyznana będzie dotacja;
3) kwotę przyznanej dotacji w roku budżetowym.

III. Umowa o uazielenie aota ii

§ 7

1. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy,
zawartej pomiędzy pminą Świdnica a podmiotem,
któremu została przyznana dotacja, określającej
w szczególności:
1) zakres prac lub robót budowlanych;
2) termin realizacji prac wraz z harmonogramem

rzeczowo-finansowym;
3) kwotę dotacji i tryb jej płatności;
4) wysokość wkładu własnego;
 ) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji

oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty do-
tacji, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem;

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji;
7) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do

poddania się pełnej kontroli w zakresie należyte-
go wykonania prac lub robót, w tym udostęp-
nienia niezbędnej dokumentacji;

8) tryb rozwiązania umowy;
9) termin i sposób złożenia sprawozdania z wyko-

nania zadania.
2. Nie podpisanie umowy przez Wnioskodawcę w

terminie 14 dni od chwili jej przedłożenia przez
Wójta traktowane jest jak rezygnacja z dotacji.

IV. Sposab rozli zania, naazoru i  ontroli

§ 8

1. Wójt pminy Świdnica ma prawo kontroli sposobu
wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu re-
alizacji finansowanego zadania.

2. Wynik kontroli może stanowić podstawę do roz-
wiązania umowy o dotację ze skutkiem natychmia-
stowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej
kwoty dotacji z ustawowymi odsetkami.

3. Podmiot, który otrzymał dotację z budżetu gminy,
ma obowiązek:
1) dokumentowania wydatków realizowanych ze

środków przyznanej dotacji;
2) zapewnienia gminie wglądu w dokumentację

określoną w pkt 1) w każdej fazie realizacji za-
dania oraz o jego zakończeniu.

§ 9

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie
określonym w umowie, nie pó niej jednak niż do
dnia 1  grudnia danego roku.

2. W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca jest zo-
bowiązany dostarczyć zestawienie poniesionych
wydatków, w tym sfinansowanych otrzymaną do-
tacją. Do zestawienia należy dołączyć uwierzytel-
nione kserokopie rachunków, faktur i innych doku-
mentów finansowych.

3. Szczegółowe zasady rozliczenia zostaną określone
w umowie o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy
pminą Świdnica a Wnioskodawcą.

§ 10

Podmiot, który otrzymał dotację z budżetu gminy, jest
zobowiązany do wydatkowania środków tej dotacji,
zgodnie z zasadami:
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1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pó -
niejszymi zmianami), jeśli z mocy tej ustawy zobo-
wiązany jest do jej stosowania;

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowa-
nia środków i uzyskiwania najlepszych efektów.

§ 11

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji nie-
zgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia
w terminie określonym w umowie, nieterminowego
zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nie-
prawidłowych lub niepełnych informacji we wniosku,
Wnioskodawca traci prawdo do ubiegania się o dota-
cję z budżetu gminy przez kolejne   lat.

V. Przepism  oń owe

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi pminy
Świdnica.

§ 13

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

PRZPWODNICZĄCY
RADY pMINY

HENRYK SARA
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Załe zni  ao u hwałm Raam Gminm
Świani a nr XXII/193/2008 z ania
24 stm znia 2008 r. (poz. 422)
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XXII/194/2008

z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie zasaa  orzmstania ze stoławe  sz olnm h i wmso or i opłat
za posił i na terenie Gminm Świani a

Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 2 6, poz. 2 72 z pó n. zm.) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 91 z pó n. zm.) Rada pminy Świdni-
ca uchwala, co następuje:

§ 1

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
pmina Świdnica, mogą być zorganizowane stołów-
ki szkolne.

2. Posiłki w stołówkach szkolnych wydawane są
w formie obiadów.

§ 2

Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki
szkolnej są:
1) uczniowie szkoły, w której funkcjonuje stołówka,
2) uczniowie szkół samorządowych, w których nie

funkcjonują stołówki szkolne,
3) pracownicy szkoły,
4) pracownicy szkół samorządowych, w których nie

funkcjonują stołówki szkolne,
 ) inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

§ 3

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest
odpłatne.

2. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku
w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surow-
ca przeznaczonego na wyżywienie.

3. Pracownik i inne osoby ponoszą opłatę za korzy-
stanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości
kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie
oraz uwzględniającej dodatkowo koszty jego bez-
pośredniego przygotowania.

§ 4

Ustala się opłatę za obiad w stołówkach szkolnych dla
uczniów w wysokości 3,00 zł (słownie: trzy złote).

§  

Ustala się opłatę za obiad w stołówkach szkolnych dla
pracowników i innych osób w wysokości 6,00 zł
(słownie: sześć złotych).

§ 6

1. Miesięczną odpłatność za posiłek w stołówkach
szkolnych należy uiszczać do 10 dnia każdego mie-
siąca u dyrektora placówki.

2. Dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków
pod warunkiem zgłoszenia tego faktu i wniesienia
odpłatności do godziny 9oo w danym dniu.

3. W uzasadnionej sytuacji, w przypadku nieobecno-
ści, osobie uprawnionej przysługuje częściowy
zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby
dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nie-
obecności do godziny 8oo w danym dniu.

4. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 2,
stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni
nieobecności osoby uprawnionej.

 . Zwrotów opłat, o których mowa w ust. 4, doko-
nuje się w formie odpisu z należności za obiady
w następnym  miesiącu.  Dopuszcza  się  na  wnio-
sek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów
i innych osób uprawnionych zwrot opłaty w formie
gotówki.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi pminy
Świdnica.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowią-
zującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

PRZPWODNICZĄCY
RADY pMINY

HENRYK SARA
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UCHWAŁA ZARZUDU POWIATU DZIERCONIOWSKIEGO
NR 84/211/08

z dnia 22 stycznia 2008 r.

zmieniaie a u hwałę w sprawie ustalenia roz łaau goazin pra m apte 
ogalnoaostępnm h na terenie Powiatu Dzierżoniows iego

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr  3, poz.  33 ze zmianami), po zasię-
gnięciu opinii burmistrza Miasta Dzierżoniów Zarząd Powiatu uchwala, co
następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały nr 37/91/07 Zarządu Powiatu Dzier-
żoniowskiego z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, polegające na zmianie
zapisów w kolumnie „Dyżury nocne, niedziele i święta” w części aptek na terenie mia-
sta Dzierżoniów.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

1. Janusz puzdek – Starosta Dzierżoniowski
2. Dariusz Kucharski – Wicestarosta
3. Kazimierz Janeczko – Członek Zarządu Powiatu
4. Piotr Łyżwa – Członek Zarządu Powiatu
 . Danuta Sitnik – Członek Zarządu Powiatu

Załe zni  ao u hwałm Zarzeau Powiatu
Dzierżoniows iego nr 84/211/08
z ania 22 stm znia 2008 r. (poz. 424)

Goazinm pra m apte  ogalnoaostępnm h powiatu azierżoniows iego

Lp. Nazwa apteki i adres
podziny otwarcia
w dni powszednie

podziny otwarcia
w soboty

Dyżury nocne,
niedziele i święta

Bielawa
  1. Apteka „Osiedlowa”

ul. prota Roweckiego 8f
tel. 833- 6-26

800 – 1930 800 – 1 00 nieczynna

  2. Apteka „Słoneczna”
os. XXV-lecia 41D
tel. 83-32-788

800 – 1930 800 – 1 00 nieczynna

  3. Apteka „Pod Orłem”
ul. Wolności 1 8
tel. 83-34- 63

800 – 1900 800 – 1 00 Apte a pełni
 ałoaobowe amżurm

  4. Apteka „Słowiańska”
pl. Kościelny 4
tel. 83-34- 7 

800 – 1800 900 – 1400 nieczynna

   . Apteka „Pod Koroną”
ul. Wolności 41
tel. 833-42-37

800 – 1930 800 – 1600 nieczynna

  6. Apteka „Astrum”
ul. Hempla 1
tel. 833-31-11

800 – 1800 830 – 1300 nieczynna
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  7. Apteka „Nova”
ul. Wolności 97
tel. 83-34-801

800 – 1830 800 – 1 00 nieczynna

  8. Apteka „Pod Złotą Wagą”
ul. Wolności 148
tel. 833-42-68

800 – 1800 800 – 1400 nieczynna

  9. Apteka „Bielawska”
ul. Wolności 143
tel. 833-18-88

800 – 1900 800 – 1 00 nieczynna

Dzierżoniaw

  1. Apteka „Piastowska”
ul. Piastowska 1b
tel. 831-26-0 

800 – 1830 830 – 1300 Apteka pełni dyżur
według ustalonego

grafiku*

  2. Apteka „Primula”
os. Różane 23
tel. 831-08-00

800 – 2000 900 – 1 00 Apteka pełni dyżur
według ustalonego

grafiku*

  3. Apteka „Remedium”
ul. Świdnicka 1/3/ 
tel. 831-2 -33

800 – 1900 800 – 1 00 Apteka pełni dyżur
według ustalonego

grafiku*

  4. Apteka „Tęczowa”
os. Tęczowe  h
tel. 64 -07-00

800 – 2000 800 – 1600 Apteka pełni dyżur
według ustalonego

grafiku*

   . Apteka „Pod Murzynem”
ul. Wrocławska 27
tel. 831-73-22

800 – 1830 800 – 1 00 nieczynna

  6. Apteka „Herba”
os. Jasne 23
tel. 831-04-00

800 – 2000 800 – 1800 Apteka pełni dyżur
według ustalonego

grafiku*

  7. Apteka „Arnika”
os. Złote 9
tel. 831-4 -94

800 – 1900 800 – 1400 Apteka pełni dyżur
według ustalonego

grafiku*

  8. Apteka „W Rynku”
Rynek 21
tel. 831-26-1 

800 – 2000 800 – 1400 Apteka pełni dyżur
według ustalonego

grafiku*

  9. Apteka „Pod Koroną”
ul. Szkolna 1 
tel. 831-48-92

800 – 1900 800 – 1400 Apteka pełni dyżur
według ustalonego

grafiku*

10. Apteka „Św. Kosmy i Damiana”
ul. Klasztorna 10
tel. 64 -2 -74

800 – 2000 800 – 1 00 Apteka pełni dyżur
według ustalonego

grafiku*

11. Apteka „Pod Wierzbami”
ul. Wierzbowa 1
tel. 64 -0 - 0

800 – 1800 900 – 1300 nieczynna

12. Apteka „Copernicus”
ul. Kopernika 11h/1
tel. 64 - 0-  

900 – 1700 900 – 1300 nieczynna

Łagiewni i

  1. Apteka „Vitrum”
ul. Sportowa 9
tel. 893-94-63

830 – 1700 830 – 1200 nieczynna

  2. Apteka „Słowiańska”
ul. Słowiańska 1 
tel. 893-93-43

830 – 1700 830 – 1300 nieczynna

Miasto i Gmina Niem za

  1. Apteka „Pod Dębem”
Rynek 41
tel. 83-76-186

830 – 1600 900 – 1200 nieczynna

  2. Apteka „Lawendowa”
Rynek 14
tel. 837-62-41

900 – 1630 900 – 1300 nieczynna
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Pieszm e
  1. Apteka „W Rynku”

ul. Kościuszki 3
tel. 83-6 -610

800 – 1800 800 – 1400 nieczynna

  2. Apteka „Pod Wielką Sową”
ul. Kościuszki 4a
tel. 83-6 -121

800 – 1800 800 – 1400 nieczynna

  3. Apteka „Rodzinna”
ul. Kościuszki 13a
tel. 836- 4-09

800 – 1800 800 – 1400 nieczynna

Piława Garna
  1. Apteka „Pod Aniołem”

ul. Piastów Śląskich 2
tel. 837-12-71

800 – 1800 800 – 1400 nieczynna

  2. Apteka „Piastowska”
ul. Piastowska 40
tel. 837-23-81

81  – 1630 900 – 1300 nieczynna

Ostroszowi e
  1. Apteka „Apteka Przy Poczcie R. Połcik”

ul. Bielawska  3
tel. 833-04-14

800 – 1600 800 – 1600 nieczynna

* Aktualny grafik dyżurów oraz wszelkie zmiany z tym związane powinny być umieszczone w miejscach widocznych w siedzibie

apteki.
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SPRAWOZDANIE STAROSTY OWEŚNICKIEGO Z DZIAŁAWNOŚCI
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZUDKU ZA 2007 ROK

Współpraca samorządu powiatowego ze służbami na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego wyraża się
między innymi w działaniach podejmowanych przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja Bezpieczeń-
stwa i Porządku powołana została na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. Utworzona jest w celu
realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz
realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja
jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty.

Do jej zadań należy:
• ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
• opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz innych jednostek organizacyj-

nych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
• opiniowanie projektów budżetu Policji i Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,
• opiniowanie zleconych przez Starostę innych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli.
Komisja w świetle ustawy o samorządzie powiatowym nie jest organem powiatu. Jest jedynie organem opi-

niodawczym i konsultacyjnym Starosty. Ustawodawca nie określił wyczerpująco zasad i trybu działania Komisji,
nie wskazał sposobu i trybu podejmowania uchwał, trybu zwoływania Komisji. Nie został także wskazany żaden
organ uprawniony do ustalania zasad i trybu pracy Komisji. Do podejmowania tych działań uprawniona jest sa-
ma Komisja.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym w skład Komisji wchodzą:
1. Starosta – Zbigniew Potyrała, który jednocześnie pełni obowiązki przewodniczącego Komisji
2. Radni delegowani przez Radę Powiatu:

– Zbigniew Winnicki
– Alojzy Kulig

3. Osoby powołane przez Starostę:
– Jan płowa
– Tadeusz Ziółkowski
– Krystian Just

4. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji:
– Dionizy Dyjak
– Jerzy Kokot

 . Prokurator Rejonowy wskazany przez Prokuratora Okręgowego
– Jerzy Szymczak



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 30 –  2499  – Poz. 42 

W listopadzie 2007 r. rezygnację z członkowstwa w składzie Komisji złożył Pan Jerzy Kokot i Pan Krystian
Just. Rezygnacja ta spowodowana była zmianami miejsca pracy. W miejsce Pana Jerzego Kokota do pracy
w Komisji Komendant Powiatowy Policji delegował Pana Karola Sojko, a w miejsce Pana Krystiana Justa, Staro-
sta Powiatu Oleśnickiego zarządzeniem nr  2/2007 z dnia 10.12.2007 r. powołał Pana Władysława Kobiałkę.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w zeszłym roku odbyła dwa posiedzenia. Stałymi tematami posiedzenia
była bieżąca analiza zagrożeń na terenie powiatu. Omawiano zagadnienia w zakresie:
• patologii społecznej, przestępczości i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bez-

pieczeństwa przeciwpożarowego.
Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2007 r. Komisja zapoznała się z budżetem Komendy Powiatowej Policji

i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na 2007 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała budżet dla
tych służb.

Na posiedzeniu tym omówione zostały działania prowadzone w 2006 r. przez Komendę Powiatową Policji
i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  w zakresie poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Działania Komendy Powiatowej PSP skupiły się między innymi na:
• doskonaleniu systemu ratowniczo- gaśniczego,
• współdziałaniu z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego, powiatowymi służbami i inspekcjami,
• doskonaleniu procedur w zakresie ratownictwa gaśniczego, technicznego, chemiczno- ekologicznego, me-

dycznego,
• rozpoznawaniu i prognozowaniu zagrożeń,
• przeprowadzeniu przeglądu hydrantów na terenie powiatu.

Komisja zapoznała się również z działaniami podjętymi przez Komendę Powiatową Policji. W przyjętych kie-
runkach działań na 2006 r. za priorytetowe uznano zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, po-
prawę zaufania społecznego i wizerunku policji, ograniczenie ilości przestępstw kryminalnych, utrzymanie wy-
sokiego wska nika wykrywalności sprawców, ochronę młodzieży przed przestępczością, patologiami i demorali-
zacją, poprawę jakości obsługi obywateli poprzez kontynuację prac modernizacyjnych w budynkach Komendy
Powiatowej Policji, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Komisja zapoznała się również z podjętymi przez służby działaniami zapewniającymi bezpieczny wypoczynek
dzieci i młodzieży „Bezpieczne ferie 2007”. Na terenie powiatu nie są prowadzone ferie, a jedynie zajęcia
w szkołach dla dzieci.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podjęto działania polegające na:
• kontroli zbiorników wodnych pod kątem zabaw dzieci na zamarzniętych wodach,
• kontroli pojazdów przewożących dzieci,
• przeprowadzeniu prelekcji w szkołach przez funkcjonariuszy policji na temat bezpiecznego zachowania,
• ogłoszeniu konkursu dla dzieci na najciekawsze prace „Baw się bezpiecznie podczas ferii”.

Po wysłuchaniu przedstawionych przez Komendanta PPSP i Policji sprawozdań, Komisja stwierdziła, że na
obszarze powiatu obserwuje się poprawę stanu bezpieczeństwa.

Na posiedzeniu w dniu   listopada 2007 r. omówiony został i zaopiniowany pozytywnie budżet na 2008 r.
dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Powiatowy
Policji omówił wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez powiat dla Policji w 2007 r. Środki te
w całości wykorzystane zostały na przeprowadzenie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji.
Stwierdził, ze bez pomocy powiatu zadania te nie zostałby zrealizowane. Komendant Powiatowy PSP poinfor-
mował zebranych, że dzięki wsparciu powiatu i Burmistrza Oleśnicy został zakupiony i wprowadzony do po-
działu bojowego ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Koszt zakupu wyniósł 790 tys zł. Komisja pozytywnie
zaopiniowała budżet dla służb na 2008 r.

Na posiedzeniu tym komendanci złożyli informację o stanie bezpieczeństwa i przedstawili statystykę zdarzeń.
Komendant Powiatowy Policji przedstawiając dane statystyczne za 9 miesięcy z lat 2006–2007 stwierdził, że
w 2007 r. zostało wszczętych o 289 spraw mniej. Udało się ograniczyć liczbę przestępstw pospolitych czyli
tych, które są bezpośrednio odczuwalne przez obywateli. Ogólna wykrywalność pozostaje na prawie niezmie-
nionym poziomie i wynosi 84,3%. Nastąpił spadek spraw wszczętych w przestępczości kryminalnej, co wska-
zuje na dobrą pracę policji. Wzrosła wykrywalność sprawców kradzieży samochodów z 9,1% do 3 ,7%. Zma-
lała ilość spraw wszczętych o posiadanie i handel narkotykami.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przestawił analizę stanu bezpieczeństwa powiatu
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za III kwartały 2007 r. oraz statystykę interwencji za I półrocze. W I pół-
roczu 2007 r. na terenie powiatu zanotowano  08 interwencji, w tym 204 pożarów, miejscowych zagrożeń
297, fałszywych alarmów 7.

W porównaniu  do  roku 2006  nastąpił  spadek o 40 interwencji, w tym pożarów o 39,  miejscowych za-
grożeń 1.

Prokurator Rejonowy przedstawił zagadnienie dotyczące trybu przyśpieszonego. Stwierdził również, że stan
bezpieczeństwa na terenie powiatu ocenia jako dobry, maleje liczba przestępstw, jest to wynikiem dobrej pracy
organów ścigania.

Kończąc pragnę podkreślić, że bezpieczeństwo jednoznacznie kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz zdol-
nością do zorganizowanego szybkiego reagowania wobec wszelkich naruszeń prawa. Zapewnienie bezpieczeń-
stwa nie jest wyłącznym obowiązkiem Policji, jest ono wspólnym zadaniem instytucji państwowych, samorzą-
dowych, agend pozarządowych.
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Nasze bezpieczeństwo zależy od prowadzenia wspólnej polityki i przeciwdziałaniu zagrożeniom. Przedsię-
wzięcia zapobiegawcze w tej sferze powinny być podejmowane i realizowane solidarnie. Bez profesjonalnej ko-
ordynacji wysiłki wielu instytucji, organizacji nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

PRZPWODNICZĄCY KOMISJI

ZBIGNIEW POTYRAŁA

426

SPRAWOZDANIE STAROSTY ZŁOTORYJSKIEGO
Z DZIAŁAWNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZUDKU PUBWICZNEGO

ZA ROK 2007

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołana została Zarządzeniem Starosty Złotoryjskiego
nr 3/2007 z dnia 16 marca 2007 r. na podstawie art. 38a ustawy z dnia   czerwca 1998 r. o samorządzie po-
wiatowym.

płównym celem działania komisji w roku 2007 było realizowanie zadań Starosty w zakresie porządku pu-
blicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w ramach zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami, strażami oraz wykonywanie zadań z tego zakresu określonych w ustawach.

Skład Komisji na lata 2007–2010 przedstawia się następująco:
Przewodniczący Komisji – Ryszard Raszkiewicz – Starosta,
Członek Komisji – Pdward Janiec
Członek Komisji – Tadeusz Szklarz
Członek Komisji – podkom. Krzysztof Zwierzchowski
Członek Komisji – starszy aspirant Henryk pawron
Członek Komisji – Martyna Suchocka
Członek Komisji – Jerzy Moskot
Członek Komisji – Jan Tokarski
Członek Komisji – starszy kapitan Tomasz Herbut
Członek Komisji – starszy kapitan Robert Paszczyk

W okresie 2007 roku Komisja zajmowała się realizacją zadań uwzględnionych w Planie zagrożeń i poprawy
porządku publicznego w powiecie złotoryjskim, a w szczególności:
• bezpieczeństwem obywateli i porządkiem publicznym,
• opiniowaniem pracy Policji i Straży Pożarnej i innych powiatowych służb, a także jednostek wykonujących na

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa ludności,
• określeniem zagrożenia sanitarno-higienicznego i weterynaryjnego w przypadku wystąpienia na terenie po-

wiatu „ptasiej grypy”,
• zagrożeniem patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży,
• opiniowaniem projektu budżetu powiatu w zakresie określenia środków finansowych dot. bezpieczeństwa

ludności.
Komisja przy wykonywaniu swoich zadań zapoznała się z informacjami złożonymi przez Komendanta Powia-

towego Policji i Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
W roku 2007 do priorytetów działania Policji Powiatu Złotoryjskiego należało m.in.:

• zahamowanie dynamiki przestępczości kryminalnej,
• wzrost wykrywalności przestępstw,
• poprawa efektywności w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw narkotykowych,
• zintensyfikowanie poszukiwań sprawców przestępstw,
• przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych,
• poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• podejmowanie działań mających na celu skuteczne ograniczenie przestępczości nieletnich.

Podjęte w latach 2006–2007 przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym i wykrywczym spowodowały
ograniczenie przestępczości przeciwko mieniu, zwłaszcza w zakresie włamań i kradzieży.

W zakresie przestępczości narkotykowej w dalszym ciągu następuje zjawisko przesunięcia rynku dystrybu-
cyjnego na teren powiatu, lecz w efekcie działania policji złotoryjskiej doszło do zatrzymania 7 dilerów narkoty-
kowych i zabezpieczenia różnego rodzaju narkotyków.
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W związku z niepokojącym wzrostem udziału nieletnich i młodocianych w popełnianiu przestępstw, Komenda
Powiatowa Policji, w zakresie profilaktyki zapobiegawczej przestępczości, współpracuje ze szkołami różnych
szczebli, organizując spotkania i pogadanki, podczas których wpaja się młodzieży zasady poszanowania prawa
z uwidocznieniem konsekwencji wynikających z popełnienia przestępstw. Ponadto w ramach realizacji progra-
mów prewencyjnych zorganizowano Dzień Dziecka oraz Turniej Drużyn Podwórkowych, w którym uczestniczyło
3 0 dzieci. Zabezpieczono także imprezy rekreacyjne i wyścigi kolarskie na terenie miasta i powiatu, oraz wy-
stąpiono do zarządców dróg w zakresie zmiany organizacji ruchu w miejscach najbardziej zagrożonych. Należy
mieć na uwadze, że działania te są długofalowe i ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa.

W czasie spotkań Komisji omawiano także sprawę bezpieczeństwa związanego z ochroną przeciwpożarową.
W roku 2007 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 1104 zdarzeniach, a więc w porównaniu
z rokiem ubiegłym ich ilość kształtuje się na tym samym poziomie. Straty w mieniu w roku 2007 były wyższe
o 73% w stosunku do roku ubiegłego. Przyczyny powstawania zdarzeń na terenie powiatu złotoryjskiego od
kilku lat nie ulegają większym zmianom i utrzymują się na porównywalnym poziomie.

W zakresie ratownictwa technicznego straż posiada 6 jednostek wyposażonych w zestawy hydrauliczne,
które są rozmieszczone przy trasach największego ruchu.

We wszystkich jednostkach prowadzone było szkolenie medyczne, w wyniku którego 13 strażaków posiada
ukończony kurs ratownictwa medycznego. Natomiast OSP w Złotoryi dysponuje karetką do przewożenia osób
poszkodowanych. W roku 2007 zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 1 mln złotych, a  0 tys.
złotych przekazano na sprzęt ćwiczebny dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Kontynuowana jest budowa straż-
nicy z szansą na częściowe oddanie do użytku w 2008 roku.

Jednym z ważniejszych sposobów rozpoznania przez Komisję zagrożeń patologii wśród młodzieży na terenie
powiatu było przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących palenia papierosów, narkomanii, alkoholu
i przemocy, wśród uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Z analizy ankiety wynikało, że 30% uczniów miało do czynienia z narkotykami, 99,9% spożywało alkohol,
80% ankietowanych paliło papierosy, a 10% było poddanych przemocy. W związku z powyższym podjęto
działania mające na celu zapobieganie występowania takich zjawisk poprzez prowadzenie profilaktyki szkole-
niowej, pomoc psychologiczną oraz indywidualne rozmowy z uczniami.

Na posiedzeniu w dniu 10.12.2007 r. Komisja omówiła i zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu powiatu
w części Obrona Narodowa, Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny oraz Ochrona Przeciwpożarowa.

Komisja zapoznała się z informacją Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego o podjętych środkach
zapobiegawczych i procedurze działań w przypadku wystąpienia  ródeł ptasiej grypy na terenie powiatu złoto-
ryjskiego, o których powiadomione zostały władze gminne i miejskie.

Jednakże ze względu na fakt zarejestrowania w powiecie tylko jednej fermy drobiu i jednej ubojni, sytuacja
powstania ognisk ptasiej grypy jest mało prawdopodobna.

Poza tym członkowie Komisji – kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży brali udział w cotygodnio-
wych odprawach, w czasie których dokonywali bieżącej oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeń-
stwa obywateli wynikającego z aktualnej sytuacji na terenie powiatu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę jednostek organizacyjnych za cały rok sprawozdawczy.

STAROSTA

RYSZARD RASZKIEWICZ
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INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGUWACJI ENERGETYKI

w sprawie zmianm  on esii ala Mieis iei Gospoaar i Komunalnei Sp. z o.o.
z sieazibe w Olerni m

W aniu 24 stm znia 2008 r. decyzją nr WCC/421-ZTO-A/373/W/OWR//2008/MK,
Prezes URP dokonał zmianm  on esii na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania ciepła dla Miejskiej pospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Oleśnicy.

Uzasaanienie

Wnioskiem z dnia 7 grudnia 2007 r. Miejska pospodarka Komunalna Sp. z o.o., wy-
stąpiła o zmianę wydanej decyzji koncesyjnej na wytwarzanie ciepła, w związku
z ograniczeniem zakresu prowadzonej działalności.
Po analizie stanu faktycznego wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
Pnergetyki został uznany za uzasadniony.

Na podstawie art. 1   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku
z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 62  ze zmianami), Prezes Urzędu Regulacji Pnergetyki
decyzją z dnia 24 stycznia 2008 r. nr WCC/421-ZTO-A/373/W/OWR//2008/MK
zmienił swoją decyzję z dnia 28 pa dziernika 1998 r. nr WCC/421/373/U/OT-6/
/98/MB udzielającą koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
wmtwarzania  iepła.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA
POŁUDNIOWO-ZACHODNIPpO
 ODDZIAŁU TPRPNOWPpO

URZĘDU RPpULACJI PNPRpPTYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik
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INFORMACJA
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGUWACJI ENERGETYKI

w sprawie zmianm  on esii ala RWE Stoen Contra ting – Spał a z ograni zone
oapowieazialnor ie z sieaziba we Wro ławiu

W aniu 28 stm znia 2008 r. ae mzie Prezesa URE nr WCC/742-ZTO/11/W/OWR/
/2008/DB dokonano zmianm  on esii na prowadzenie działalności w zakresie wytwa-
rzania ciepła oraz decyzją nr PCC/773-ZTO/11/W/OWR/2008/DB dokonano zmianm
 on esii na prowadzenie działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla
RWP Stoen Contracting – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu.

Uzasaanienie

Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem z dnia 2  lipca 2007 r. o przeałużenie waż-
nor i  on esii na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła spełniając
warunek art. 39 ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którym przedsiębiorstwo
może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie pó niej niż na 18 miesię-
cy przed jej wygaśnięciem. Przedsiębiorstwo zawnioskowało także o zamiany w za-
kresie działalności w koncesji na wytwarzanie ciepła.
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Niezależnie od powyższych zmian w koncesjach wprowadzono również zmiany wy-
nikające ze zmian przepisów prawnych, na które Przedsiębiorstwo wyraziło zgodę.

Na podstawie art. 1   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku
z art. 30 ust. 1, art. 39 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 62  ze zmianami) Prezes Urzędu Regula-
cji Pnergetyki:
– decyzją z dnia 28 stycznia 2008 r. nr WCC/742-ZTO/11/W/OWR/2008/DB zmie-

nił swoją decyzję z dnia 3 lutego 1999 r. nr WCC/742/11/W/3/99/ZJ z pó niej-
szymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania ciepła
i przedłużył jej obowiązywanie do 31 grudnia 202  r.,

– decyzją z dnia 28 stycznia 2008 r. nr PCC/773-ZTO/11/W/OWR/2008/DB zmienił
swoją decyzję z dnia 3 lutego 1999 r. nr PCC/773/11/W/3/99/ZJ z pó niejszymi
zmianami, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji cie-
pła i przedłużył jej obowiązywanie do 31 grudnia 202  r.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki

DYREKTOR
POŁUDNIOWO-ZACHODNIPpO
 ODDZIAŁU TPRPNOWPpO

URZĘDU RPpULACJI PNPRpPTYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Jadwiga Gogolewska
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Pgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,  0-9 1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej pórze,  8- 06 Jelenia póra, ul. Wiejska 29, tel. 0-7 /764-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy,  9-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/8 6-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu,  8-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

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

 0-9 1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.
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pl. Powstańców Warszawy 1,  0-9 1 Wrocław, tel. 0-71/340-62- 4. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie:

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

Wmaaw a: Wojewoda Dolnośląski

Reaa  ia: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,  0-9 1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

S łaa, aru  i rozpowsze hnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu,  0-9 1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dmstrmbu ia: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

 0-9 1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz.                                            PL ISSN 0239-8362                     Cena: 25,58 zł (w tym 7% VAT)

                                                                                                                              na CD 17,88 zł (w tym 7% VAT)


