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4385 

UCHWAŁA RADY POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM 
NR XXV/57/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie z iara ie waia rr XXI/53/04 RaIa PowiaRi LwPweeaie o z Iria 
8 lipea 4004 r. w sprawie zasaI  ospoIarowaria rierie o ośeia i sRaro-
wiąea i wiasrość lib bęIąea i w iżaRaowarii Sa oIzielre o Pibliezre o 
Zespoii  ZaaiaIPw  Opieai  ZIrowoRrej w LwPwai Śląsai  ZDzierria Urzę-
Iowa  WojewPIzRwa  Dolrośląsaie o  Nr 158,  poz. 4764 z Iria 45 sierpria 

4004 r. oraz Nr 144, poz. 4817 z Iria 4 sierpria  4005 r. ze z iara i) 

 Na podstawie art. 12 pkt 1, pkt 8 lit. a i pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 2 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Rada Powiatu w Lwówku Śląskim uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr XXI/53/04 Rady Powiatu 
Lwóweckiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami stano-
wiącymi własność lub będącymi w użytkowaniu 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
lpieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim w ten spo-
sób że: 
1. w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Dyrektorze zakładu – należy przez to rozu-
mieć dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów lpieki Zdrowotnej 
w Lwówku Śląskim oraz likwidatora”. 

2. w § 4 ust. 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3. Za zgodą Rady Powiatu wydzierżawienie nie-

ruchomości dla jednostek realizujących za-
dania powiatu może nastąpić w trybie bez-

przetargowym z możliwością ustalenia czyn-
szu bez stosowania stawek określonych 
w § 4 ust. 7”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Lwówku Śląskim. 

§ 3 

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

 JÓZEF STANISŁAW MRÓWKA 
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4386 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 400/XXV/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w  sprawie  oareśleria  liezba  przezraezorae   Io  waIaria  w roai 4009 
rowae  lieereji ra waaorawarie RrarsporRi Iro owe o RaasPwaą ra Rererie 

  ira  iejsaiej Nowa RiIa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, 
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, 
Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) w związku z 
art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. 
z 2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 874, Dz. U. Nr 176, poz. 1238, Dz. U. 
Nr 192, poz. 1381) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala: 

 
 

§ 1 

lkreśla się liczbę 5 nowych licencji na wykonywa-
nie transportu drogowego taksówką na terenie 
gminy miejskiej Nowa Ruda przeznaczonych do 
wydania w roku 2009. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 
1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZEWlDNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ANDRZEJ BEHAN 
 
 
 
 
 
 
 

4387 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 
NR XXX/197/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie isRaleria ra roa 4009 re ila irPw oareślająeae  zasaIa wara-
 raIzaria za praeę oraz zasaIa przazrawaria raiezaeielo  zaRriIriora  
w  oświaRowae    jeIrosRaae    or arizaeajrae    G ira   SRrorie   Śląsaie 

IoIaRaPw Io wara roIzeria i ra rPI 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 30 ust. 6 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) w związku z rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181 ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co 
następuje: 
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R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

Ustala się regulaminy określające zasady wynagra-
dzania oraz zasady przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organi-
zacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wy-
nagrodzenia i nagród: 
1. regulamin określający wysokości stawek dodat-

ku motywacyjnego dla nauczycieli oraz szczegó-
łowe warunki przyznawania tego dodatku, któ-
rego treść określa rozdział 2, 

2. regulamin określający wysokości stawek dodat-
ku kunkcyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe 
warunki przyznawania tego dodatku, którego 
treść zawiera rozdział 3, 

3. regulamin określający szczegółowy sposób obli-
czania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, któ-
rego treść zawiera rozdział 4, 

4. regulamin określający szczegółowy sposób przy-
znawania dodatku za warunki pracy, którego 
treść zawiera rozdział 5, 

5. regulamin określający wysokości i warunki wy-
płacania nagród dla nauczycieli, którego treść 
zawiera rozdział 6. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminach jest mowa: 
1. o szkole, należy przez to rozumieć: przedszkole, 

szkołę podstawową, gimnazjum oraz placówki 
oświatowe, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Stronie Śląskie, 

2. o nauczycielach, należy przez to rozumieć na-
uczycieli oraz pracowników pedagogicznych za-
trudnionych w przedszkolu, szkole podstawo-
wej, gimnazjum oraz w placówkach oświato-
wych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Stronie Śląskie. 

§ 3 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli określa cytowane w podstawie prawnej 
niniejszej uchwały rozporządzenie. 

R o z d z i a ł  2 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU 
MOTYWACYJNEGO 

§ 4 

Dodatek motywacyjny dotyczy nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach publicznych na terenie Gminy 
Stronie Śląskie i ma zastosowanie do wymiaru za-
trudnienia. 

§ 5 

Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi wyróżniającemu się osiągnięciami 
w pracy,  jakością  świadczonej  pracy  lub  szcze-
gólnym zaangażowaniem w realizację czynności 
i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych. 

§ 6 

Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie 
krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż sześć 
miesięcy. 

§ 7 

Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela, 
w granicach środków przyznanych uchwałą budże-
tową, ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dy-
rektora szkoły Burmistrz Stronia Śląskiego. 

§ 8 

Wartość przyznanego dodatku motywacyjnego 
wynosi miesięcznie oI 5% Io 40% śreIrie o wa-
ra roIzeria raiezaeiela sRażasRa, o którym mowa 
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 9 

lgólna roczna kwota przyznanych wszystkich do-
datków motywacyjnych w danej szkole nie może 
przekroczyć 4% planu środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia dla nauczycieli. 

§ 10 

Dodatek motywacyjny nie przysługuje: 
1. w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
2. w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności 

w pracy, 
3. w okresie, za który nie przysługuje wynagrodze-

nie zasadnicze. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-4/675/08 z dnia 23 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 10). 

R o z d z i a ł  3 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU 
FUNKCYJNEGO 

§ 11 

Nauczycielom, którym powierzono w szkołach sta-
nowiska kierownicze, przysługuje dodatek kunkcyj-
ny w wysokości określonej w tabeli oraz w § 14 
niniejszej uchwały. 

§ 12 

Wysokość dodatku kunkcyjnego dla dyrektora szko-
ły ustala Burmistrz Stronia Śląskiego w grani-
cach stawek określonych w tabeli, biorąc pod 
uwagę: 

1. liczbę uczniów, 
2. liczbę oddziałów, 
3. liczbę pracowników pedagogicznych i obsługi, 
4. prawidłowość organizacji (poprawność pod 

względem kormalno-prawnym podejmowanych 
decyzji oraz ich zasadność), (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
NK.II.0911-4/675/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 12 pkt 4). 

5. skalę i stopień trudności obowiązków organiza-
cyjnych. 
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§ 13 

Wysokość dodatków kunkcyjnych dla wicedyrekto-
rów, osób zajmujących inne stanowiska kierowni-
cze oraz osób wymienionych w § 14 niniejszej 
uchwały ustala dyrektor szkoły. 

§ 14 

Dodatek kunkcyjny przysługuje również nauczycie-
lowi z tytułu wykonywania zadań: 
1. opieaira sRażi – miesięcznie za każdego na-

uczyciela stażystę powierzonego opiece w wy-
sokości 50,00 PLN briRRo. 

2. wae owawea alasa/oIIziaii przeIszaolre o – 
miesięcznie w wysokości 100,00 PLN briRRo. 

§ 15 

Prawo do dodatku kunkcyjnego przysługuje w okre-
sie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierow-
niczego lub wykonywania zadań, za które przysłu-
guje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko kie-
rownicze lub kunkcję powierzono nauczycielowi na 
okres nieobejmujący pełnych miesięcy, dodatek 
kunkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej 
do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków. 

§ 16 

Dodatek kunkcyjny związany ze stanowiskiem przy-
sługuje również osobie, której powierzono odpo-
wiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeśli 
jej nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące. 

§ 17 

Dodatek kunkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, 
za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-4/675/08 z dnia 23 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 17). 

Tabela sRawea IoIaRaPw firaeajrae  

Stanowisko 
Wysokość dodatku kunkcyjnego 

(miesięcznie) 
DareaRor szaoia: 
do 15 oddziałów 
 
 
 
 
16 i więcej 
WieeIareaRor szaoia  

 
do 60% średniego 

wynagrodzenia nauczyciela 
stażysty, o którym mowa 

w art. 30 ust. 3 Karty 
Nauczyciela 

do 70% 
do 40% 

DareaRor przeIszaola do 50% 
 

R o z d z i a ł  4 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE   I   GODZINY  DORAPNYCH 

ZASTĘPSTW 

§ 18 

W przypadku konieczności łączenia różnych wymia-
rów pensum w ramach jednego etatu, ustala się 
pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej 

liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go NK.II.0911-4/675/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 18). 

§ 19 

W szczególnych przypadkach podyktowanych wy-
łącznie koniecznością realizacji programu nauczania 
w szkołach, nauczyciel może być zobowiązany 
do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiaro-
wych oraz realizowania zastępstw doraźnych, 
zgodnie z posiadanymi kwalikikacjami. Liczba go-
dzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć 
1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby 
godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącz-
nie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekra-
czającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-4/675/08 
z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 19). 

§ 20 

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnych zastępstw oblicza się, z za-
strzeżeniem § 21, dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
realizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

§ 21 

Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a usta-
wy – Karta Nauczyciela – wynagrodzenie za godzi-
nę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego przez miesięczną liczbę godzin realizowa-
nego wymiaru godzin. 

§ 22 

Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela ustala się 
mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, 
że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny i wyżej liczy się za pełną godzi-
nę. 

§ 23 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za 
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wg 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela 
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

§ 24 

Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw 
przysługuje jak za godziny ponadwymiarowe. 
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§ 25 

Przydzielenie godzin doraźnych powinno zapewnić 
realizację programu nauczania. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-
-4/675/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdzono 
nieważność § 25). 

R o z d z i a ł  5 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU 
ZA WARUNKI PRACY 

§ 26 

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowego przysługuje dodatek za warunki pracy 
z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych dla zdrowia 
warunkach zgodnie z postanowieniami art. 34 
ust. 1 Karty Nauczyciela, a w szczególności: 
1. za pracę w trudnych warunkach: 

a) Io 5% otrzymywanego przez nauczyciela 
wynagrodzenia zasadniczego przy prowadze-
niu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umy-
słowo w stopniu głębokim, 

b) Io 5% otrzymywanego przez nauczyciela 
wynagrodzenia zasadniczego przy prowadze-
niu indywidualnego nauczania dziecka zakwa-
likikowanego do kształcenia specjalnego, 

2. za pracę w uciążliwych warunkach: 
a) Io 10% otrzymywanego przez nauczyciela 

wynagrodzenia zasadniczego przy prowadze-
niu zajęć wymienionych w ust. 1 regulaminu, 
prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których 
stan zdrowia z powodu stanów chorobo-
wych, o których mowa 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), uza-
sadnia konieczność sprawowania stałej opieki 
lub udzielania pomocy. 

§ 27 

Wysokość dodatku dla nauczyciela, o którym mo-
wa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora 
szkoły – Burmistrz Stronia Śląskiego, biorąc pod 
uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szkodli-
wości dla zdrowia realizowanych zajęć. 

R o z d z i a ł  6 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
DLA NAUCZYCIELI 

§ 28 

Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z posta-
nowieniami art. 47 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 
Karty Nauczyciela, a w szczególności: nagroda 
Burmistrza Stronia Śląskiego, nagroda Dyrektora 
Szkoły, nagroda jubileuszowa. 

§ 29 

Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i innych na-
uczycieli planuje w rocznym planie kinansowym 
szkoły dyrektor szkoły. 

§ 30 

Środki na nagrody w ramach specjalnego kunduszu 
nagród  nauczycieli  za ich osiągnięcia dydaktyczno-
-wychowawcze w wysokości 1% planowanych 
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
planuje właściwy organ Gminy Stronie Śląskie 
w uchwale budżetowej, z tym że: 
a) 80% środków kunduszu przeznacza na nagrody 

przyznawane przez dyrektora, 
b) 40% środków kunduszu przeznacza na nagrody 

przyznawane przez Burmistrza Stronia Śląskiego. 

§ 31 

Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji 
dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor szko-
ły na podstawie opracowanego regulaminu 
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, 
uwzględniając w szczególności osiągnięcia w za-
kresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy 
opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych 
zadań statutowych szkoły. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-4/ 
/675/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdzono 
nieważność § 31 we kragmencie „na podstawie 
opracowanego regulaminu w uzgodnieniu ze związ-
kami zawodowymi”). 

§ 32 

Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana na-
uczycielowi po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej 1 roku. 

§ 33 

Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda 
dyrektora szkoły, wypłaca się nagrodę w wysoko-
ści oI 500,00 PLN Io 1500,00 PLN briRRo. 

§ 34 

Nagrody Burmistrza Stronia Śląskiego przyznawane 
są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innej waż-
nej okazji dyrektorom lub nauczycielom, uwzględ-
niając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-
wychowawczej oraz realizacji innych zadań statu-
towych szkoły. 

§ 35 

Zasady przyznawania nagrody Burmistrza Stronia 
Śląskiego: 
1. Nagrodę Burmistrza może otrzymać nauczyciel, 

który przepracował w szkole co najmniej 1 rok. 
2. Podstawę do przyznania nagrody dla nauczyciela 

stanowi wniosek złożony do Burmistrza Stronia 
Śląskiego w terminie do 30 września każdego 
roku. 

3. Burmistrz Stronia Śląskiego może przyznać na-
grodę również z własnej inicjatywy. 

4. Nauczycielowi, któremu została przyznana na-
groda Burmistrza Stronia Śląskiego, wypłaca się 
nagrodę w wysokości oI 1500,00 PLN Io 
4500,00 PLN briRRo. 
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§ 36 

Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, 
a jego kopię umieszcza w teczce akt osobowych 
nauczyciela. 

R o z d z i a ł  7 

POSTANOWIENIA KOPCOWE 

§ 37 

Traci moc uchwała nr XVII/110/07 Rady Miejskiej 
w Stroniu Śląskim z dnia 26 listopada 2007 r. 
w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminów 
określających zasady wynagradzania za pracę oraz 
zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 
w oświatowych jednostkach organizacyjnych na 
terenie Gminy Stronie Śląskie dodatków do wyna-
grodzenia i nagród. 
 
 

§ 38 

Regulaminy obowiązują od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2009 roku. 

§ 39 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Stronia Śląskiego. 

§ 40 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 PRZEWlDNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 RYSZARD SULIŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4388 

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC 
NR XXIII/139/08 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie isRaleria wasoaośei eawiwalerRi pieriężre o Ila ezioraPw 
oe oRriezae   sRraża  pożarrae ,  z RaRiii  iIziaii  w aaejae   raRowriezae  

i szaoleriae  pożarriezae  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 28 ust. 1 i 2 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożaro-
wej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Członkom ochotniczych straży pożarnych działają-
cych na terenie Gminy Bolesławiec przysługuje 
ekwiwalent pieniężny w wysokości: 
1) 8,00 zł za każdą godzinę uczestnictwa w działa-

niach ratowniczych, 
2) 4,00 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szko-

leniach organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Bolesławiec.   

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do obliczania 
wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ra-
towniczych lub szkoleniu pożarniczym po dniu 
25 września 2008 r. 
 
 
 PRZEWlDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JAN DURDA 
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4389 

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC 
NR XXIII/140/08 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie ipoważrieria Kierowriaa G irre o OśroIaa Po oea Spoieezrej 
w Bolesiawei Io poIej owaria Iziaiań wobee IiiżriaPw ali erRaeajrae  

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku 
z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 134, 
poz. 850) uchwala się: 

 
 

§ 1 

Upoważnia  się  Kierownika  Gminnego  lśrodka 
Pomocy Społecznej w Bolesławcu do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji pu-
blicznej związanych z podejmowaniem działań wo-
bec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Bolesławiec.  

§ 3 

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

 JAN DURDA 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 
NR XXV/137/4008 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

z ieriająea ie waię w sprawie zasaI przazrawaria sRaperIiPw 
Ila iezriPw i sRiIerRPw z G ira Libir 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, 
poz. 1218) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr XXXVIII/464/2002 
Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia 2002 r. 
w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla 
uczniów i studentów z Gminy Lubin zmienionej 
uchwałą nr X/38/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 skreśla się wyrazy: „co najmniej 5 lat”; 
2) w pkt 2 § 2: 

a) wyraz: „średniorocznej” zastępuje się wyra-
zem: „śródrocznej”, 

b) po pierwszym i drugim odnośniku po wyrazie: 
„wzorowa” dodaje się wyrazy: „lub bardzo 
dobra”, 
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3) w § 4 użyty w zdaniu drugim wyraz: „średnio-
rocznej” zastępuje się wyrazem: „śródrocznej”; 

4) w § 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Stypendium przyznaje Wójt Gminy Lubin po za-
opiniowaniu przez Komisję lświaty i Kultury 
wysokości stypendiów dla poszczególnych grup 
stypendystów wydzielonych według poziomu 
kształcenia oraz w przypadku studentów według 
tytułu zawodowego, który uzyskany będzie 
w wyniku ukończenia studiów”. 

 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubin. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 
 PRZEWlDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ROMAN KOMARNICKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4391 

ZARZĄDZENIE STAROSTY ZĄBKOWICKIEGO 
NR 48/4008 

z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie isRaleria  iesięezre o aoszRi iRrza aria  ieszaańea w Io ae  
po oea spoieezrej ra Rererie PowiaRi Ząbaowieaie o w 4009 roai 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 152 ust. 6 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 115, poz. 728 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu 
Ząbkowickiego w 2009 roku w wysokości: 
1. 2.430 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Ząb-

kowicach Śląskich; 
2. 2.430 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębi-

cach; 
3. 2.430 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Hen-

rykowie; 
4. 2.200 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Brzeź-

nicy; 

5. 2.630 zł dla Domu Pomocy Społecznej w lpol-
nicy. 

§ 2 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie na warunkach 
określonych w art. 60 ust. 3 ustawy o pomocy 
społecznej. 

 
 
 STARlSTA ZĄBKlWICKI 

 RYSZARD NOWAK 
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4394 

ZARZĄDZENIE STAROSTY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO 
NR 51/4008 

z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie isRaleria śreIrie o  iesięezre o aoszRi iRrza aria Izieeaa 
w Do i Dzieeaa „JiRrzeraa” w BarIzie w 4009 r. 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy  społecznej  (Dz. U. z 2008 r.  Nr 115,  poz. 728 ze zmianami) 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Ustalam  średni  miesięczny  koszt  utrzymania 
dziecka w Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie 
w 2009 roku w wasoaośei 4.964 zi  iesięezrie 
Zsiowrie: Iwa Rasiąee IziewięćseR sześćIziesiąR 
Iwa zioRe). 
 
 
 
 
 

§ 2 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie na warunkach 
określonych w art. 86 ust. 7a ustawy o pomocy 
społecznej. 

 

 STARlSTA ZĄBKlWICKI 

 RYSZARD NOWAK 

 
 

4393 

POROZUMIENIE 
NR 53 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

po ięIza  WojewoIą  Dolrośląsai   a  Re ioralra   DareaRore   Oe rora 
ŚroIowisaa   w  sprawie   rieaRPrae    zaIań   rależąeae   Io   wiaśeiwośei 

Re ioralre o DareaRora Oe rora ŚroIowisaa 

 Na podstawie art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 
ze zm.), Wojewoda Dolnośląski Pan Rakał Jurkowlaniec, zwany dalej Woje-
wodą, zawiera z Panem Edwardem Białym Regionalnym Dyrektorem lchro-
ny Środowiska, zwanym dalej Dyrektorem, następujące porozumienie: 

 
§ 1 

Wojewoda przyjmuje do wykonywania do dnia 
31 marca 2009 r., należące do właściwości Dyrek-
tora, zadania określone w art. 51 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) polegające na wydawaniu decyzji 
dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na terenach zamkniętych. 

§ 2 

Strony porozumienia ustalają, że powierzenie 
do wykonania zadań określonych w § 1 nie wyma-
ga przekazania środków kinansowych na ich reali-
zację. 

§ 3 

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, 
do dnia 31 marca 2009 r. 

§ 4 

Zmiana porozumienia wymaga kormy pisemnej. 

§ 5 

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach po 
jednym dla Wojewody i dla Dyrektora. 

§ 6 

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

 
 WlJEWlDA DlLNlŚLĄSKI 

 RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 REGIlNALNY DYREKTlR 
 lCHRlNY ŚRlDlWISKA WE WRlCŁAWIU 

 EDWARD BIAŁY 
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4394 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o zwięaszora  saiaIzie RaIa G ira w Jarowieae  Wielaie  

 Na podstawie art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – lrdynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze podaje do publicznej 
wiadomości inkormację, o zwiększonym składzie liczby radnych w Radzie Gminy 
w Janowicach Wielkich. 
 
SaiaI RaIa G ira w Jarowieae  Wielaie  zosRai zwięaszora o Iwa  arIaRa, Rj.: 

1) w okręgu wyborczym nr 1 – na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego we Wrocławiu – sygn. akt III SA/Wr 226/07 z dnia 5 września 
2007 r., utrzymanego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
10.03.2008 – sygn. akt II lSK 1775/07 – mandat utrzymała wybrana w wybo-
rach powszechnych do organów samorządu terytorialnego – 12 listopada 2006 r.  
Bożera DaIie , 

2) w okręgu wyborczym nr 2 – na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego we Wrocławiu – sygn. akt III SA/Wr 227/07 z dnia 6 września 
2007 r., utrzymanego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
03.03.2008 – sygn. akt II lSK 1844/07 – mandat utrzymał wybrany w wybo-
rach powszechnych  do  organów  samorządu  terytorialnego – 12 listopada 2006 
r. RaszarI Sobolewsai. 

 
W wyniku prawomocnych wyroków sądowych w Gminie Janowice Wielkie uległa 

zwiększeniu liczba radnych z 15 do 17 radnych. 
 
 
 KlMISARZ WYBlRCZY 
 W JELENIEJ GÓRZE 

  EWA SZYMAŃSKA-HABZDA 
 
 
 

4395 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 23 grudnia 2008 r. 

w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra 
nr XXVIII/122/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek po-
datku od środków transportowych ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Nr 303 z dnia 24 listopada 2008 r., poz. 3527. 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. 
Nr 68, poz. 449 z późn. zm.), należy sprostować następujący błąd: 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 303 z dnia 24 listopada 
2008 r. pod pozycją 3527 w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra nr XXVIII/122/08 
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków 
transportowych w §1 ust. 6 pkt 2a) zamiast „nie mniej niż 23 tony, mniej niż 
28 ton”, powinno być „nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton”. 
 

  WlJEWlDA DlLNlŚLĄSKI 

  RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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