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532

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
NR XVII/111/07

z dnia 26 listopad 2007 r.

w sprawie uchwalenia wiepscowe o planu za osposarowania przesarzenne o
obwosnic Dzierżoniowa i połusniowe o obepścia Piławy Dolnep w  ranicach
                                          wiasaa Dzierżoniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.4,
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym rDz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.4 oraz w związ-
ku z uchwałą nr XlVII/317/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 wrze-
śnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego
obejścia Piławy Dolnej w granicach miasta Dzierżoniów i po stwierdzeniu
zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego dla zespołu miast: Dzierżoniów, Bielawa i Pieszyce”,
przyjętego uchwałą nr XlV/298/01 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia
29 stycznia 2001 r. z późn. zm., w zakresie dotyczącym miasta Dzierżo-
niów, uchwala się, co następuje:

R O Z D Z I A Ł   I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Plan obepwupe trzy obszary o łącznej długości około
6,2 km położone we wschodniej, południowej i za-
chodniej części miasta Dzierżoniów.

2. Szcze ółowy przebie   ranic obszaru obpęae o pla-
new przessaawia rysunek planu w skali 1:2000,
umieszczony na 3 arkuszach i będący integralną
częścią niniejszej uchwały.

3. Załącznikami niniejszej uchwały są:
14 rysunek planu, o którym mowa w ust. 2,

umieszczony na arkuszach:
a4 nr 1– załącznik nr 1;
b4 nr 2 – załącznik nr 2;
c4 nr 3 – załącznik nr 3;

24 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i połu-
dniowego obejścia Piławy Dolnej w granicach
miasta Dzierżoniów – załącznik nr 4;

34 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gmi-
ny oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych – załącznik
nr 5.

4. Ilekrou w niniejszej uchwale jest mowa o:
14 aerenie – należy przez to rozumieu obszar wy-

znaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku
planu, o określonej kategorii przeznaczenia i
określonych zasadach zagospodarowania, ozna-
czony odpowiednim symbolem cyfrowo-
literowym, z zastrzeżeniem, że termin „teren”
został zastosowany także:
a4 w zwrocie „tereny górnicze”, który należy ro-

zumieu zgodnie z przepisami prawa geolo-
gicznego i górniczego,

b4 w zwrocie „tereny zamknięte”, który należy
rozumieu zgodnie z przepisami prawa geode-
zyjnego i kartograficznego;

24 zabusowie – należy przez to rozumieu budynek
lub budynki;

34 srosze – należy przez to rozumieu także ulicę na
terenach zabudowanych lub przewidzianych pod
zabudowę.

5. Do terenów kategorii oznaczonej symbolem „IS”
odnoszą się jedynie ustalenia § 10.

§ 2

1. Na rysunku planu występują następujące oznacze-
nia, umożliwiające lokalizację obowiązujących
ustaleń planu:
14  ranica obszaru obpęae o planew; szczegółowy

przebieg tej granicy określają linie rozgraniczają-
ce, o których dalej mowa w pkt 2, przebiegające
wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej
granicę obszaru planu;

24 linie roz raniczapące aereny o różnych zasasach
za osposarowania;

34 przebie  isaniepącep linii wysokie o napięcia 220
kV wraz z zasię iew związanych z nią o rani-
czeń;

44 przebie  isaniepącep linii wysokie o napięcia 110
kV wraz z zasię iew związanych z nią o rani-
czeń;

54 przebie   azocią u wysokie o ciśnienia wraz z
zasię iew związanych z niw o raniczeń;

64  ranica obszaru za rożone o zalaniew wosawi
powosziowywi Q1%;

74  ranica obszaru za rożone o zalaniew wosawi
powosziowywi Q10%;

84 orienaacypny zasię  zalewu powosziowe o z
1997 roku;

94 aereny kaae orii o ayw sawyw przeznaczeniu
oznaczone sywbolawi liaerowywi;

104 nuwery aerenów służące lokalizacji ustaleń ni-
niejszej uchwały na rysunku planu.
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2. Za szczegółowy przebieg granic oznaczonych linią –
pokrywającą się i równocześnie równoległą do gra-
nic działek geodezyjnych – należy przyjmowau
przebieg tych granic działek, natomiast na pozo-
stałych odcinkach tych linii ich osie.

3. W przypadku granic oznaczonych linią i dodatko-
wymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak koła lub
inne znaki i figury geometryczne, przebieg granicy
określa wymieniona linia; zasadę określoną w ust.
2 stosuje się odpowiednio.

4. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy ry-
sunku planu, mają charakter informacyjny bądź
propozycji bardziej szczegółowych rozwiązań, które
nie są ustaleniami niniejszego planu.

5. Symbole terenów składają się z trzech następują-
cych członów:
14 pierwszy człon tworzy liczba, będąca kolejnym

numerem porządkowym symbolu, w ramach da-
nej kategorii terenu;

24 drugi człon tworzą litery IS albo KDG, określają-
ce kategorie terenów;

34 trzeci człon – po myślniku – tworzy litera D, in-
formująca, że teren znajduje się na terenie mia-
sta Dzierżoniów.

§ 3

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące
zasad ochrony środowiska i przyrody wymienione
w następnych ustępach.

2. Nakazuje się zapewniu dostęp do rowów dla służb
odpowiedzialnych za ich eksploatację. Dopuszcza
się zmianę przebiegu rowów, a także ich przykrycie
lub zarurowanie, pod warunkiem, że nie spowoduje
to niepożądanych zmian w stosunkach gruntowo-
wodnych.

3. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę urządzeń
melioracyjnych; ewentualne uszkodzenia tych urzą-
dzeń dokonane w trakcie prowadzenia robót bu-
dowlanych lub innych robót ziemnych muszą byu
usunięte przed ich zakończeniem.

4. W zagospodarowaniu należy wprowadziu niezbędne
zabezpieczenia przed erozją gruntu.

5. Mosty nad rzekami i innymi ciekami wodnymi oraz
służące im przepusty winny umożliwiau swobodny
odpływ wezbrań powodziowych.

6. W zasięgu obszarów zagrożonych zalaniem wodami
powodziowymi p1% i p10% , planowaną drogę nale-
ży zabezpieczyu przed zalaniem oraz naruszeniem
konstrukcji, jednocześnie tworząc rozwiązania
umożliwiające odpływ wód powodziowych.

7. Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary
chronionej przyrody.

§ 4

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kultu-
rowego wymienione w następnych ustępach.

2. Obszar planu obejmuje się archeologiczną strefą
ochrony konserwatorskiej, w której przed przystą-
pieniem do prac budowlanych należy przeprowadziu
badania archeologiczne o zakresie i rodzaju określo-
nym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3. Na obszarze planu nie występują obiekty, które
można by uznau za dobra kultury współczesnej.

§ 5

Na obszarze planu nie występują – ustalone na pod-
stawie odrębnych przepisów – tereny górnicze, ani
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 6

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące
szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości wymienione w następnych
ustępach.

2. linie rozgraniczające stanowią równocześnie grani-
ce działek przewidzianych do wydzielenia.

3. Można wydzielau nowe granice działek dla obiek-
tów komunikacji i infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów pod
warunkiem, że nie będzie to kolidowało z innymi
ustaleniami planu i regulacjami określonymi w prze-
pisach odrębnych.

§ 7

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrze-
bami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego wymienione w następnych ustępach.

2. Dopuszcza się dalsze wykorzystywanie i moderni-
zację istniejących sieci infrastruktury technicznej,
które nie kolidują z funkcją komunikacyjną plano-
wanej drogi klasy głównej; przy realizacji nowego
zainwestowania należy uwzględniau ograniczenia
wynikające z obowiązujących przepisów i norm w
sąsiedztwie istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej, w tym w szczególności sieci elektroenerge-
tycznych i gazowych.

3. W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego
zagospodarowania z sieciami infrastruktury tech-
nicznej nakazuje się je przenieśu lub odpowiednio
zmodyfikowau, przy uwzględnieniu uwarunkowań
wynikających z przepisów odrębnych oraz tytułów
prawnych zainteresowanych podmiotów; sposób
zagospodarowania ma umożliwiau odpowiednim
służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej.

4. Należy uwzględniu – z zastrzeżeniem rozwiązań, o
których mowa w ust. 3 – ograniczenia w zagospo-
darowaniu i użytkowaniu, wynikające w szczegól-
ności z obecnej lokalizacji:
14 linii najwyższego napięcia 220 kV, oznaczonej

symbolem D-231, relacji Świebodzice – Ząbko-
wice Śląskie;

24 linii wysokiego napięcia 110 kV oznaczonej
symbolem S-205;

34 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 o ciśnie-
niu nominalnym PN 4,0 MPa, relacji lubiechów
– Kłodzko.

5. Ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu w
sąsiedztwie następujących sieci sięgają:
14 35 m od osi linii, o której mowa w ust. 4 pkt 1;
24 15 m od osi linii, o których mowa w ust. 4 pkt

2;
34 35 m od zewnętrznej ścianki gazociągu, o któ-

rym mowa w ust. 4 pkt 3.
6. Dopuszcza się przebudowę linii wysokiego napięcia

220 kV na linię wysokiego napięcia 400 kV lub linię
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wielotorowo-wielonapięciową w sposób niekolidu-
jący z drogą wyznaczoną na terenach kategorii
oznaczonej symbolem KDG.

7. W odniesieniu do nowych sieci infrastruktury technicz-
nej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego dopuszcza się:
14 umieszczanie w kanałach technologicznych, o

których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych rDz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z późn. zm.4,

24 lokalizowanie poza kanałami technologicznymi, o
których mowa w pkt 1, jeżeli jedynie poprzecz-
nie przekraczają one planowaną drogę klasy
głównej, w sposób, który nie będzie kolidował z
jej funkcją komunikacyjną.

8. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w sąsiedz-
twie urządzeń podziemnych w miejscach i w spo-
sób prowadzący do uszkodzenia tych urządzeń lub
w sposób ograniczający do nich dostęp.

§ 8

Na obszarze planu obowiązuje następujące ustalenie
dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania obszarów:
przed rozpoczęciem wprowadzania określonego w
niniejszym planie nowego przeznaczenia poszczegól-
nych terenów, na obszarach niezainwestowanych i nie
wykorzystywanych do uprawy roli, dopuszcza się
podjęcie gospodarki rolnej bez prawa realizacji wiążą-
cych się z nią obiektów budowlanych i urządzeń bu-
dowlanych oraz prowadzenia upraw wieloletnich.

§ 9

Na obszarze planu obowiązuje stawka procentowa
stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
wymiarze 0%.

R O Z D Z I A Ł   II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE
POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

w zakresie przeznaczenia oraz niewywienionych wcze-
śniep: zasas ochrony i kszaałaowania łasu przesarzenne-
 o, wywa ań wynikapących z poarzeb kszaałaowania
przesarzeni publicznych, parawearów i wskaźników
za osposarowania oraz szcze ólnych warunków
za osposarowania aerenów i o raniczeń w ich użyakowaniu

§ 10

Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem IS-D to tereny zamknięte, wokół których nie zo-
stały wyznaczone strefy ochronne; na tę kategorię
składają się tereny oznaczone numerami 1 i 2.

§ 11

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDG-D przeznacza się na drogi publicz-
ne klasy głównej; na tę kategorię składają się te-
reny oznaczone numerami 1-8, 16-21, 23-25 i
34-36.

2. Tereny oznaczone:
14 numerami porządkowymi 1-8, 16-21 i 23-25

mają stanowiu fragmenty drogi wojewódzkiej

nr 382 relacji: Stanowice – Świdnica – Dzier-
żoniów – Ząbkowice Śląskie – Paczków, zwa-
nej Drogą Podsudecką;

24 numerami porządkowymi 34-36 mają stanowiu
fragment drogi wojewódzkiej nr 384 relacji
Wolibórz – Dzierżoniów – Łagiewniki.

3. W obrębie terenów oznaczonych wymienionymi
poniżej numerami porządkowymi należy przewi-
dzieu lokalizację:
14 włączenia do istniejącej drogi wojewódzkiej nr

382 rul. Świdnickiej4 – na terenie oznaczonym
numerem porządkowym 1;

24 mostu nad rzeką Piławą i skrzyżowania z ul.
Brzegową; dodatkowo dopuszcza się zjazdy na
prawoskręty z ul. Nowowiejskiej – na terenie
oznaczonym numerem porządkowym 3;

34 pochylni wiaduktu nad linią kolejową, jeżeli li-
nia ta będzie przewidywana do dalszego
utrzymania – na terenach oznaczonych nume-
rami porządkowymi 5 i 6;

44 części skrzyżowania z drogą gminną – na tere-
nie oznaczonym numerem porządkowym 8;

54 skrzyżowania z nową drogą gminną – na tere-
nie oznaczonym numerem porządkowym 17;

64 skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 rul.
Batalionów Chłopskich4 – na terenach ozna-
czonych numerami porządkowymi 19 i 20;

74 skrzyżowania z drogą powiatową nr 3017D
rul. Bielawską4 – na terenie oznaczonym nume-
rem porządkowym 24;

84 skrzyżowania z drogą powiatową nr 3005D
rul. Cichą4 – na terenie oznaczonym numerem
porządkowym 35.

4. Minimalna szerokośu pasów terenów zarezerwo-
wanych dla dróg, o których mowa w ust. 1, wy-
nosi 35 m.

5. Dopuszcza się przekrój dróg, o których mowa w
ust. 1, zarówno jedno- jak i dwu-jezdniowy.

6. Na gruntach niewykorzystanych dla realizacji
dróg, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się
wprowadzanie dróg rokadowych, zapewniających
obsługę komunikacyjną obszarów przyległych, w
tym rolnych.

7. Wymiana ruchu samochodowego z obszarami
przyległymi wyłącznie za pośrednictwem skrzy-
żowań z drogami publicznymi, z zastrzeżeniem
ust. 8.

8. Dopuszcza się organizowanie bezpośrednich zjaz-
dów z dróg, o których mowa w ust. 1, wyłącznie
– za zgodą zarządcy drogi – na miejsca obsługi
podróżnych.

9. Drogi, o których mowa w ust. 1, winny byu wy-
posażone:
14 w ścieżkę rowerową lub ciąg pieszo-rowerowy

oddzielony od jezdni – poza skrzyżowaniami,
wiaduktem, mostami i miejscami przystanko-
wymi – pasem zieleni;

24 w miejsca przystankowe dla samochodowej
komunikacji publicznej;

34 w ekrany chroniące przed jej uciążliwością po-
bliskie zespoły mieszkaniowe i obiekty usług, dla
których w przepisach o ochronie środowiska
określono te same lub wyższe standardy jakości
środowiska niż dla zabudowy mieszkaniowej;

44 w oświetlenie;



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 41 –  2984  – Poz. 532

54 w sprawny system odprowadzania wód deszczo-
wych i urządzenia do przechwytywania zanie-
czyszczeń, w tym ropopochodnych.

10. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje
się lokalizacji budynków, z wyjątkiem obiektów
będących tymczasowymi obiektami budowlanymi.

11. W zagospodarowaniu, o którym mowa w ust. 9
pkt 1–4, należy stosowau ujednolicone wizualnie
urządzenia.

12. Dopuszcza się realizowanie przepustów pod dro-
gami oraz wiaduktów i kładek nad nimi dla za-
pewnienia powiązań komunikacyjnych pomiędzy
obszarami rozdzielonymi tymi drogami.

13. Powierzchnie pokryte zielenią powinny zajmowau
co najmniej 10% obszaru planu.

R O Z D Z I A Ł   III.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 12

Na obszarze planu traci moc uchwała nr XV/112/2003
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego Dzierżoniowa, zmiany
planu szczegółowego zagospodarowania przestrzenne-
go „Dzierżoniów Dolny” oraz zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Nowowiejskiej, dla części miasta Dzierżoniów – Obręb
Dolny rDz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2003 r.
Nr 226, poz. 32494.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzier-
żoniowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

MIROSŁAW PIORUN
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Załącznik nr 1 so uchwały Rasy Miepskiep
Dzierżoniowa nr XVII/111/07 z snia
26 lisaopasa 2007 r. (poz. 532)
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Załącznik nr 2 so uchwały Rasy Miepskiep
Dzierżoniowa nr XVII/111/07 z snia
26 lisaopasa 2007 r. (poz. 532)
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Załącznik nr 3 so uchwały Rasy Miepskiep
Dzierżoniowa nr XVII/111/07 z snia
26 lisaopasa 2007 r. (poz. 532)
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Załącznik nr 4 so uchwały Rasy Miepskiep
Dzierżoniowa nr XVII/111/07 z snia
26 lisaopasa 2007 r. (poz. 532)

ROZSTRZYGNISCIE O SPOSO IE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O WODNIC DZIERŻONIOWA I POŁUDNIOWEGO O EJŚCIA

PIŁAWY DOLNEJ W GRANICACH MIASTA DZIERŻONIÓW

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
rDz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.4 Rada Miejska Dzierżoniowa, biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza
Dzierżoniowa zawarte w zarządzeniu nr 495/2007 z dnia 10 października 2007 r. rozstrzyga, co następuje:
Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżo-
niowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach miasta Dzierżoniów, wniesionej przez Pana Pawła
leśniaka pismem z dnia 19 września 2007 r. rwpłynęło dnia 19 września 2007 r.4.

UZASADNIENIE

so rozsarzy nięcia o rozpaarzeniu uwa i so wiepscowe o planu za osposarowania przesarzenne o obwosnic
Dzierżoniowa i połusniowe o obepścia Piławy Dolnep w  ranicach wiasaa Dzierżoniów.

Przy wyborze trasy obwodnicy brane były pod uwagę zarówno istniejące uwarunkowania terenowe, jak i wła-
snościowe. Trasa drogi ustalona została w taki sposób, aby jak najmniej naruszau prywatną własnośu oraz nie
powodowau kolizji z infrastrukturą techniczną. W sąsiedztwie ul. Batalionów Chłopskich lokalizacja obwodnicy
możliwa jest jedynie w terenie pomiędzy stacją paliw a zabudową przy granicy z Bielawą. Biorąc pod uwagę
istniejące uwarunkowania optymalny przebieg drogi wypada przez częśu działek Pana leśniaka. Występuje za-
tem koniecznośu odrzucenia uwagi z oczywistym zastrzeżeniem – nawiązując do treści komentowanego wystą-
pienia – że dla ewentualnych roszczeń ma zastosowanie art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Załącznik nr 5 so uchwały Rasy Miepskiep
Dzierżoniowa nr XVII/111/07 z snia
26 lisaopasa 2007 r. (poz. 532)

ROZSTRZYGNISCIE O SPOSO IE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PU LICZNYCH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.4, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym rDz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.4 i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych rDz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.4, rozstrzyga się, co następuje:

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców sta-
nowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 z późn. zm.4, zadania własne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy o za-
mówieniach publicznych.

§ 2

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:
14 realizacja inwestycji będzie przebiegau zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem bu-

dowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o ochronie śro-
dowiska,

24 inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych oraz energii elektrycznej realizowane będą w
sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

34 realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 1 jest
przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w
niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych rDz. U. Nr 249,
poz. 2104, z późn. zm.4, przy czym:
14 wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy,
24 wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.
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§ 4

1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w § 1, finansowane będą przez budżet gminy lub na pod-
stawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 będą finansowa-
ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków rDz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.4, ze środków budżetu gminy
lub poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne rDz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.4.

§ 5

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:
14 dochody własne,
24 dotacje,
34 pożyczki preferencyjne,
44 fundusze Unii Europejskiej,
54 udział podmiotów gospodarczych.

533

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
NR XVIII/122/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

zwieniapąca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół possaawowych
i  iwnazpów oraz  ranic ich obwosów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym rtekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami14 oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty rtekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami24 w związku z § 1 uchwały
nr XVI/108/2007 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze Rada
Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr lXX/379/2002 Rady Miasta Kamienna
Góra z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie planu sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz
granic ich obwodów wprowadza się następujące
zmiany:
1. w § 2 pkt. 1 dodaje się tiret 58. o następującej

treści: „Jasna”
2. w § 6 pkt. 2 dodaje się tiret 21. o następującej

treści: „Jasna”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Kamiennej Góry.

§ 3

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

PRZEWODNICZZCA RADW

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA

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

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, Dz. U.
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U.
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.
791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU
NR XII/138/07

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie re ulawinu określapące o sosaaki, wyna roszenie za  osziny
ponaswywiarowe i  osziny soraźnych zasaępsaw oraz na rosy sla nauczycieli
zaarusnionych w szkołach i w przesszkolu prowaszonych przez Gwinę Karpacz

Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 6a, ust. 10 i ust. 10a oraz art. 91 d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela rt.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218
i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz.1103.4, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rt.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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. 9744, po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrze-
szającym nauczycieli, tj. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się,
co następuje:

R o z d z i a ł   I

Posaanowienia o ólne

§ 1

Regulamin określa wysokośu dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki
ich przyznawania oraz szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokośu i warunki wypła-
cania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Karpacz.

§ 2

1. Regulamin dotyczy wszystkich pracowników peda-
gogicznych, dalej zwanych nauczycielami, zatrud-
nionych w szkole i ma zastosowanie do nauczycieli
wszystkich stopni awansu zawodowego w okresie
od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia
2008 r.

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, z zastrzeże-
niem ust.3, ustala się na poziomie określonym w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy rDz.
U. Nr 22, poz. 181, z póź. zm.4.

3. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli posiadają-
cych dyplom ukończenia studium  nauczycielskie-
go, pedagogicznego studium technicznego, studium
wychowania przedszkolnego, studium nauczania
początkowego oraz nauczycielom, którzy do dnia
17 maja 2000 r. otrzymali zaliczenie wszystkich
przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie
wyższych studiów magisterskich lub – po dniu 1

stycznia 1990 r. – wyższego seminarium ducho-
wego, podwyższa się do wysokości wynagrodzenia
zasadniczego przewidzianego dla nauczycieli legi-
tymujących się dyplomem ukończenia kolegium na-
uczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języ-
ków obcych.

§ 3

Ilekrou w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego
określenia o:
14 szkole – należy przez to rozumieu przedszkole,

szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placó-
wek, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Karpacz,

24 dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieu dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o
której mowa w pkt. 1,

34 nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli, dy-
rektorów, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych,

44 roku szkolnym – należy przez to rozumieu okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do 31
sierpnia roku następnego,

54 klasie – należy przez to rozumieu także oddział lub
grupę,

64 uczniu – należy przez to rozumieu także wycho-
wanka,

74 tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieu tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela rDz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112  z póź-
niejszymi zmianami4,

84 wynagrodzeniu zasadniczym – należy przez to ro-
zumieu minimalne stawki wynagrodzenia zasadni-
czego dla nauczycieli określone w rozporządzeniu
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowa-
nia wydanego na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z
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dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela rDz.
U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.4,

94 kwocie bazowej – należy przez to rozumieu kwotę
bazową, określoną zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. a i art.
6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw rDz.
U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.4, ustalanej co-
rocznie w ustawie budżetowej.

R o z d z i a ł   II

Dosaaek woaywacypny

§ 4

1.  Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest:
14 uzyskiwanie szczególnych osiągnięu dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w
szczególności:
a4 uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięu dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp.,

b4 uzyskanie przez uczniów z dysfunkcjami po-
znawczymi rpotwierdzonymi opinią poradni
psychologiczno-pedagogicznej4 promocji do
klasy wyższej programowo lub zdanie egza-
minu poprawkowego wskutek dodatkowej
pracy dydaktycznej nauczyciela, mającej cha-
rakter zajęu pozalekcyjnych,

c4 umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami i innymi instytucjami,

d4 pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki;

24 jakośu świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności:
a4 systematyczne i efektywne przygotowywanie

się do przydzielonych obowiązków,
b4 wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c4 dbałośu o estetykę i sprawnośu powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,

d4 prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej,

e4 rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych,

f4 przestrzeganie dyscypliny pracy;
34 posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub

pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
44 zaangażowanie w realizację czynności i zajęu, o

których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a4 udział w organizowaniu imprez i uroczystości

szkolnych,
b4 udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c4 opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły,

d4 prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,

e4 aktywny udział w realizowaniu zadań statu-
towych szkoły.

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla
dyrektora i wicedyrektora jest spełnianie warunków
określonych w ust. 1 oraz:
a4 poprawne i terminowe opracowanie arkusza or-

ganizacyjnego,
b4 tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-

tycznych, opiekuńczych i wychowawczych, wy-
posażanie szkoły w odpowiednie środki dydak-
tyczne, niezbędny sprzęt,

c4 sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym:
realizacja programów nauczania, ocena pracy
nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczy-
nającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do in-
nowacji i eksperymentów, motywowanie do do-
skonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i
wniosków organu nadzoru pedagogicznego,

d4 współdziałanie z organem prowadzącym w za-
kresie realizacji zadań edukacyjnych i wycho-
wawczych oraz realizacja wniosków i zaleceń
organu prowadzącego, opracowanie i realizacja
planu finansowego szkoły, pozyskiwanie środ-
ków pozabudżetowych, celowe i oszczędne wy-
datkowanie środków finansowych,

e4 właściwe i racjonalne organizowanie działalności
administracyjno-gospodarczej, zgodne z potrze-
bami szkoły prowadzenie polityki kadrowej,
dbałośu o stan techniczny i estetykę obiektów
szkolnych, racjonalne zarządzanie nieruchomo-
ścią i majątkiem szkolnym,

f4 zapewnienie i przestrzeganie wymaganych pra-
wem przepisów bhp i ppoż,

g4 dbałośu o właściwą atmosferę pracy i kształto-
wanie odpowiednich relacji międzyludzkich w
stosunku do rodziców dzieci,  współpracowni-
ków, jak i podwładnych,

h4 współpraca ze statutowymi organami szkoły i
związkami zawodowymi.

§ 5

1. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli da-
nej szkoły stanowią 7% kwoty planowanej na ich
wynagrodzenia zasadnicze.

rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-8/79/08 z dnia 7 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważnośu rozdz. II § 5 ust. 14
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na jeden rok

szkolny.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może

byu wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadni-
czego.

§ 6

1. Wysokośu dodatku motywacyjnego dla nauczycie-
la, uwzględniając poziom spełniania warunków, o
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których mowa w § 4, ustala dyrektor, a w stosun-
ku do dyrektora – Burmistrz Karpacza.

2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole
przyznanie dodatku motywacyjnego może nastąpiu
po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąga-
nych wyników pracy, nie wcześniej niż po upływie
1 roku pracy.

3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel
lub dyrektor powiadamiany jest na piśmie.

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-
lom:
a4 stażystom w okresie odbywania stażu,
b4 za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
c4 w okresie przebywania w stanie nieczynnym,
d4 w okresie przebywania na urlopie macierzyń-

skim i wychowawczym.
rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-8/79/08 z dnia 7 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważnośu rozdz. II § 6 ust. 44

R o z d z i a ł   III

Dosaaek funkcypny

§ 7

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości określonej  poniżej:
dyrektor przedszkola – 30–50%
dyrektor szkoły – 50–70 %
wicedyrektor – 50% dodatku funkcyjnego dyrektora.

2. Za podstawę naliczania dodatku funkcyjnego przyj-
muje się kwotę bazową w państwowej sferze budże-
towej.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi,
któremu powierzono obowiązki dyrektora w za-
stępstwie na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem okresu, a w razie wcze-
śniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym
nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

4. Wysokośu dodatku funkcyjnego dla dyrektora okre-
śla Burmistrz Karpacza.

§ 8

1.  Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym
że nauczycielowi, któremu powierzono:
– wychowawstwo klasy – w wysokości do 5%,
– funkcję doradcy metodycznego – w wysokości

do7%
– funkcje opiekuna stażu – w wysokości do 4%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty
posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie z
przygotowaniem pedagogicznym.

2.  Wysokośu dodatku funkcyjnego w stosunku do
nauczycieli ustala dyrektor szkoły.

§ 9

1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla podrato-
wania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wycho-
wawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli
zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca – od tego dnia.

rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-8/79/08 z dnia 7 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważnośu rozdz. III § 9 ust. 14
2. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i

3, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o
którym mowa w § 8 ust. 1.

3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków
opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odby-
wającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

R o z d z i a ł   IV

Dosaaek za warunki pracy

§ 10

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w
trudnych warunkach.

2. Wykaz trudnych warunków pracy stanowiących
podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku
określają przepisy § 8 rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
rDz. U. Nr 22, poz. 1814.

3. Wysokośu dodatku, o którym mowa w ust. 1,
przedstawia poniższa tabela:

lp.
Trudne warunki pracy Procent wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela
1. Prowadzenie przez nauczycieli

indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego
do kształcenia specjalnego

20

2. Prowadzenie zajęu rewalida-
cyjno-wychowawczych
z dzieumi i młodzieżą upośle-
dzonymi w stopniu głębokim.

20

4. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w
okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany, oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-8/79/08 z dnia 7 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważnośu rozdz. IV § 10 ust. 44
5. Nauczycielowi realizującemu w tych warunkach

tylko częśu obowiązującego wymiaru godzin, doda-
tek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin
przepracowanych w trudnych warunkach.

R o z d z i a ł   V

Wyna roszenie za  osziny ponaswywiarowe
i  osziny soraźnych zasaępsaw

§ 11

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, z
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęu
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dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2.  Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęu
nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas za-
jęu do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5
godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw
ustala się jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

R o z d z i a ł   VI

Na rosy ze specpalne o funsuszu na rós

§ 12

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych
środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli pla-
nuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-
rakter uznaniowy.

3. Nagrody dyrektora ze specjalnego funduszu nagród
mogą byu przyznawane z okazji:
a4 Dnia Edukacji Narodowej,
b4 zakończenia roku szkolnego,
c4 innej uzasadnionej okoliczności.

4. Nauczyciel, niezależnie od przyznanej mu w ciągu
roku szkolnego nagrody dyrektora, może otrzymau
nagrodę burmistrza, kuratora oświaty lub ministra
edukacji narodowej.

5. Nagroda dyrektora nie może byu wyższa niż kwota
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miano-
wanego z tytułem zawodowym magistra z przygo-
towaniem pedagogicznym.

6. Nagroda Burmistrza nie może byu wyższa niż kwo-
ta wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplo-
mowanego z tytułem zawodowym  magistra z
przygotowaniem pedagogicznym.

7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje pismo o jej przyznaniu, którego odpis
zamieszcza się w jego aktach osobowych.

8. Wnioski o zezwolenie na uruchomienie środków ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli skła-
dają dyrektorzy w Urzędzie Miejskim na miesiąc
przed przyznaniem nagrody.

9. 20% środków na nagrody przeznaczane jest na
nagrody Burmistrza Karpacza, 80% środków na
nagrody przeznaczane jest na nagrody dyrektora.

§ 13

1. Nagrody dyrektora przyznawane są nauczycielom
za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowaw-
cze, a w szczególności za:
14 przygotowanie uczniów i wychowanków do

udziału w konkursach, olimpiadach, współza-
wodnictwie sportowym,

24 pracę z uczniem niepełnosprawnym, słabym i trud-
nym,

34 wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz pro-
gramów autorskich,

44 różnorodnośu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
54 wprowadzanie nowych ofert edukacyjnych,
64 aktywny udział w akcjach promujących placów-

kę oświatową,

74 rozwój zawodowy nauczyciela i podnoszenie
kwalifikacji,

84 inne osiągnięcia ważne dla placówki.
2. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli zatrudnionych

w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Karpacz przyznawane są za wybitne osią-
gnięcia dydaktyczne i wychowawcze, w szczegól-
ności za:
14 prowadzenie nauczania z dzieckiem trudnym,

słabym i niepełnosprawnym,
24 przygotowanie uczniów i wychowanków do

udziału w konkursach, olimpiadach, współza-
wodnictwie sportowym,

34 opracowanie i realizację ciekawych programów
nauczania i wychowania,

44 wykonanie innych czynności, np. prowadzenie
zajęu dodatkowych, przygotowanie uroczysto-
ści, opiekę nad samorządem uczniowskim, orga-
nizowanie i udział w akcjach promujących bez-
pieczeństwo, zdrowie itp.,

54 prowadzenie działalności mającej na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, a w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu.

3. Nagrody Burmistrza dla dyrektorów placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Karpacz
przyznawane są za wybitne osiągnięcia dydaktycz-
ne i wychowawcze, w szczególności za:
14 organizowanie nauczania z dzieckiem trudnym,

słabym i niepełnosprawnym,
24 wdrażanie ciekawych programów nauczania i

wychowania,
34 organizowanie np. zajęu dodatkowych, przygo-

towanie uroczystości, opiekę nad samorządem
uczniowskim itp., organizowanie i udział w ak-
cjach promujących bezpieczeństwo, zdrowie itp.

44 osiąganie bardzo dobrych wyników w dydaktyce
i wychowaniu,

54 stosowanie stylu zarządzania sprzyjającego roz-
wojowi placówki,

64 troszczenie się o wzbogacanie bazy materialnej
placówki,

74 organizowanie udziału uczniów i wychowanków
w konkursach, olimpiadach, współzawodnictwie
sportowym,

84 organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły
lub placówki, rozwijanie form współdziałania
szkoły lub placówki z rodzicami,

94 prowadzenie działalności mającej na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, a w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu,

104 organizację współpracy szkoły lub placówki z jed-
nostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, orga-
nizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w za-
kresie zapobiegania i usuwania przejawów patolo-
gii społecznej i niedostosowania społecznego dzie-
ci i młodzieży.

§ 14

1. Kandydata do nagrody Burmistrza Karpacza zgła-
sza:
14 w przypadku nauczyciela – dyrektor placówki po

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
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24 w przypadku dyrektora – organy statutowe pla-
cówki oraz związki zawodowe.

2. Nagroda Burmistrza może byu przyznana przez
Burmistrza bez wniosku o którym mowa w ust. 1
pkt 2. § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

R o z d z i a ł   VII

Przepisy końcowe

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIEDZYLESIU
NR XVI/100/2007

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie usaalenia re ulawinu określapące o wysokość oraz szcze ółowe
warunki przyznawania nauczycielow sosaaków: funkcypnych, woaywacypne o
oraz sosaaków za warunki pracy oraz niekaórych innych skłasników wyna ro-
szenia, a aakże wysokości, szcze ółowych zasas przyznawania i wypłacania
                                       sosaaku wieszkaniowe o

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela rDz. U. 2006 Nr 97,
poz. 674 – tekst jednolity4 oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy rDz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.4, zwanym
dalej „rozporządzeniem”, Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

I  POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

§ 1

Ilekrou w uchwale jest mowa o:
szkole – rozumie się przez to Samorządowe Szkoły
Podstawowe, Samorządowe Gimnazja, Zespół Szkół
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny, Samorządowe
Przedszkola.
nauczycielu – rozumie się przez to pracownika, które-
go dotyczą zapisy ustawy Karta Nauczyciela
ossziale – rozumie się przez to oddział szkolny, przed-
szkolny i oddział zerowy
syrekaorze – rozumie się nauczyciela, któremu powie-
rzono funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej, Gimna-
zjum, Samorządowego Przedszkola, Zespołu Szkół
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

§ 2

Regulamin ustala wysokości i szczegółowe zasady
przyznawania:
14 dodatku motywacyjnego,
24 dodatku funkcyjnego,
34 dodatku za wysługę lat,
44 dodatku za warunki pracy, w tym za: trudne, uciąż-

liwe, szkodliwe,
54 szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za

godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych
zastępstw,

64 wysokośu i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń ze stosunku pracy nauczycielom,

74  oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.

II  DODATEK  MOTWWACWJNW

§ 3

1. Przy ustalaniu dla nauczyciela dodatku motywacyj-
nego należy brau pod uwagę: 14 posiadaną aktualną
ocenę pracy, 24 uzyskiwanie znaczących osiągnięu
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
34 jakośu świadczonej pracy, w tym także związa-
nej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem, 44 zaan-
gażowanie w realizację zajęu, o których mowa w
art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, 54 po-
dejmowanie działań innowacyjnych.

2. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla nauczy-
cieli pełniących funkcję kierownicze uwzględnia się
poza określonymi w ust. 1 również: jakośu świad-
czonej pracy związanej z powierzonym stanowi-
skiem kierowniczym, a w szczególności:
14 współpracę z organem prowadzącym lub bezpo-

średnim przełożonym – terminowe wykonywa-
nie zadań, właściwa realizacja budżetu,

24 kształtowanie polityki kadrowej, w szczególno-
ści pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifi-
kowanych,

34 zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej,
44 podwyższanie kwalifikacji pedagogicznych i kie-

rowniczych w okresie sprawowania funkcji,
54 umiejętności organizacyjne,
64 współpracę z instytucjami i organizacjami

wspomagającymi realizację programu wycho-
wawczego szkoły,

74 przestrzeganie przepisów prawnych,
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84 tworzenie dobrej atmosfery pracy i życzliwości
wobec współpracowników i uczniów,

94 podejmowanie działań innowacyjnych.

§ 4

1. Wysokośu środków finansowych w szkole na do-
datki motywacyjne wynosi 5% środków przezna-
czonych na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczy-
cieli.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy.

3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i
nie może byu wyższy niż 20% wynagrodzenia za-
sadniczego danego nauczyciela.

4. Przy ustalaniu dla nauczyciela dodatku motywacyj-
nego uwzględnia się:
14 posiadaną aktualna ocenę pracy,
24 jakośu świadczonej pracy, w tym także związa-

nej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
34 zaangażowanie w realizację zajęu, o których

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczy-
ciela, a w szczególności:
a4 udział w organizowaniu imprez i uroczystości

szkolnych,
b4 udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c4 opiekowanie się samorządem uczniowskim

lub organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,

d4 prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego systemu doskonalenia za-
wodowego nauczycieli,

e4 aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

44 jakośu świadczonej pracy związanej z powierzo-
nym stanowiskiem kierowniczym, a w szczegól-
ności:

a4 współpracę z organem prowadzącym lub bez-
pośrednim przełożonym – terminowe wyko-
nywanie zadań, właściwa realizacja budżetu,

b4 kształtowanie polityki kadrowej,
c4 zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej,
d4 podwyższanie kwalifikacji pedagogicznych i

kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,
e4 współpracę z instytucjami i organizacjami

wspomagającymi realizację programu wy-
chowawczego szkoły,

f4 przestrzeganie przepisów prawnych,
54 podejmowanie działań „innowacyjnych”.

5. Wysokośu dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznawania ustala, uwzględniając
poziom spełnienia warunków, o których mowa w
ust. 4, dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie w granicach
przyznanych środków finansowych.

III  DODATKI  FUNKCWJNE

§ 5

Dosaaek syrekaora szkoły

1. Dodatek dyrektora ustalany jest corocznie i przy-
sługuje nauczycielowi, któremu powierzono stano-
wisko dyrektora szkoły.

2. Wysokośu dodatku uzależniona jest od:
14 ilości oddziałów prowadzonej szkoły
24 długości nieprzerwanego okresu pełnienia funkcji

dyrektora
34 wysokości bazowej kwoty dodatku, która równa

jest minimalnej stawce wynagrodzenia zasadni-
czego dla nauczyciela mianowanego z wykształ-
ceniem magisterskim i przygotowaniem pedago-
gicznym określanej przez MEN.

Tabela 1

Dodatek w: szkoła do 6 oddz. szkoła od 7 do12 oddz. szkoła pow. 12 oddz.
1 roku 30% kwoty bazowej. 42% kwoty bazowej. 54% kwoty bazowej.
2 roku 33% kwoty bazowej. 45% kwoty bazowej. 57% kwoty bazowej.
3 roku 36% kwoty bazowej. 48% kwoty bazowej. 60% kwoty bazowej.
4 roku 39% kwoty bazowej. 51% kwoty bazowej. 63% kwoty bazowej.
5 roku i więcej 42% kwoty bazowej. 54% kwoty bazowej. 66% kwoty bazowej.

3. W przypadku dyrektorów pełniących funkcję nie-
przerwanie przez okres dłuższy niż 5 lat wysokośu
dodatku zwiększa się o 20,00 zł za każdy rozpoczę-
ty rok z tym jednak, że maksymalne zwiększenie
nie może byu wyższe niż 100,00 zł.

4. Dodatek dyrektora ustala i przyznaje Burmistrz Mia-
sta i Gminy Międzylesie.

5. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powie-
rzono w zastępstwie obowiązki dyrektorskie na
czas trwania nieobecności dyrektora, wynosi 50%
wysokości dodatku należnemu dyrektorowi zastę-
powanemu, a w przypadku okresu nieobecności

dłuższego niż 1 miesiąc, ale krótszego niż 3 miesią-
ce 40%.

6. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów zespołów szkol-
nych lub szkolno-przedszkolnych liczących powyżej
12 oddziałów zwiększa się o 10%.

7. Wysokośu dodatku funkcyjnego dla zastępcy dyrek-
tora ustala dyrektor w oparciu o kwotę bazową,
która wynosi 48% minimalnej stawce wynagrodze-
nia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z
wykształceniem magisterskim i przygotowaniem
pedagogicznym określanej przez MEN ustalanej wg
tabeli nr 2.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 41 –  2996  – Poz. 535

Tabela 2

Dodatek w: Szkoła od 12 oddz.

1 roku 65% kwoty bazowej
2 roku 70% kwoty bazowej
3 roku 75% kwoty bazowej
4 roku 80% kwoty bazowej
5 roku i więcej 85% kwoty bazowej

§ 6

Dosaaek wychowawcy klasy

1. Dodatek wychowawcy klasy przysługuje nauczy-
cielom, którym powierzono zadania wychowawcy
klasy.

2. Wysokośu dodatku uzależniona jest od liczebności
klasy, nad którą nauczyciel sprawuje opiekę według
tabeli nr 3.

Tabela nr 3

liczba uczniów w klasie Wysokośu brutto

do 18 45,00 zł/mies.

od 19 do 26 60,00 zł/mies.

powyżej 26 75,00 zł/mies.

3. Dodatek za wychowawstwo określany jest i przyzna-
wany każdorazowo w oparciu o niniejszy regulamin na
początku roku szkolnego przez dyrektora szkoły.

4. W przypadku nauczyciela, któremu dyrektor powie-
rzył pełnienie obowiązków wychowawcy w zastęp-
stwie na okres krótszy niż 3 miesiące, dodatek wy-
nosi 50% pełnej wysokośu dodatku liczonego wg
zasad określonych w ust. 2  niniejszego paragrafu.

5. Wysokośu dodatku za wychowawstwo ulega zmia-
nie w każdym czasie, z dniem pierwszym następ-
nego miesiąca, jeżeli liczebnośu klasy zmieni się w
zakresie określonym tab. 3.

§ 7

Dosaaek sla sorascy weaosyczne o lub nauczyciela –
konsulaanaa

1. Dodatek doradcy metodycznego lub nauczyciela –
konsultanta przysługuje nauczycielowi, który posia-
da kwalifikacje udokumentowane oryginałami lub
kopiami poświadczonymi za zgodnośu z oryginała-
mi.

2. Dodatek ustala się dla wszystkich uprawnionych w
kwocie 40,00 zł/mies.

3. Dodatek przyznaje dyrektor na wniosek nauczyciela.

§ 8

Dosaaek sla opiekuna saażu

1. Dodatek dla opiekunów stażu przysługuje nauczy-
cielowi, któremu powierzono opiekę nad nauczy-
cielem odbywającym staż.

2. Dodatek ustala się w jednej wysokości dla wszyst-
kich opiekunów, tj. 60,00 zł/mies.

3. Dodatek przysługuje w okresie faktycznego czasu
trwania stażu bez względu na okres nieobecności
nauczyciela odbywającego staż.

§ 9

Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia oraz w okresach za które nie
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
rSkarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-12/32/08
z dnia 8 lutego 2008 r. do WSA we Wrocławiu na § 94

IV  POZOSTAŁE  DODATKI

§ 10

Dosaaek za nauczanie w klasach łączonych
w szkołach possaawowych

1. Dodatek za pracę w klasach łączonych nauczycie-
lowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie.

2. Stawka dodatku za jedną godzinę lekcyjną wynosi
10% stawki godziny przeliczeniowej liczonej od mi-
nimalnej stawki indywidualnego wynagrodzenia za-
sadniczego określanej przez MEN dla danego na-
uczyciela.

§ 11

Dosaaek za pracę w arusnych warunkach

1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje
nauczycielowi posiadającemu pełne kwalifikacje do
prowadzenia zajęu dydaktyczne określonych w § 8
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. rDz. U. 2005 Nr 22, poz.
181, z późniejszymi zmianami4 w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

2. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrek-
torowi Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

3. Stawka dodatku za jedną godzinę zajęu wynosi
10% stawki godziny przeliczeniowej liczonej od mi-
nimalnej stawki indywidualnego wynagrodzenia za-
sadniczego określanej przez MEN dla danego na-
uczyciela.

V  WWNAGRODZENIE  ZA  GODZINW
PONADWWMIAROWE I  GODZINW  DORAŹNWCH

ZASTĘPSTW

§ 12

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
oraz doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się,
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego rłącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku4 przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęu dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, reali-
zowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust.1, uzyskuje się, mnożąc odpowiedni
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposób, że czas zajęu do 0,5
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy
się za pełną godzinę.
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3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

rSkarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-12/32/08
z dnia 8 lutego 2008 r. do WSA we Wrocławiu na § 12
ust. 34

§ 13

1. Uprawnionymi do otrzymania wynagrodzenia z ty-
tułu pracy w “zielonych szkołach” są nauczyciele,
którzy zostali delegowani przez dyrektora do pro-
wadzenia tego typu zajęu.

2. Nauczycielom o których mowa w ust 1 przysługuje
wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodze-
niu, jakie otrzymałby nauczyciel pracując w tym
czasie w macierzystej placówce bez godzin ponad-
wymiarowych.

rSkarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-12/32/08
z dnia 8 lutego 2008 r. do WSA we Wrocławiu na § 13
ust. 24

§ 14

Nagrody otrzymują nauczyciele za szczególne osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 15

1. Fundusz nagród organu prowadzącego tworzony jest
w wysokości 1,5% planowanego rocznego osobowe-
go funduszu wynagrodzeń nauczycieli i jest przezna-
czony na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Międzylesie.

2. Ustala się następujący podział funduszu nagród:
14 25% tego funduszu na nagrody organu prowa-

dzącego, rzwanymi dalej Nagrodami Burmistrza
Miasta i Gminy Międzylesie i pozostające w dys-
pozycji organu prowadzącego.

24 75% tego funduszu na nagrody dyrektorów
szkół i placówek oświatowych pozostające w
dyspozycji dyrektorów poszczególnych szkół.

§ 16

Nagrody mogą byu przyznawane po przepracowaniu
co najmniej 12 miesięcy:
14 dyrektorom,
24 nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placów-

kach prowadzonych przez Gminę.

§ 17

Nagrody mogą byu przyznawane przy okazji:
14 Dnia Edukacji Narodowej,
24 ważnych wydarzeń w życiu szkoły.

§ 18

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego
aktach osobowych.

§ 19

Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem mogą skła-
dau w terminie 1 miesiąca przed dniem, w którym
nagrody zostaną przyznane:
14 rada pedagogiczna,
24 rada rinne reprezentacje rodziców4 szkoły lub pla-

cówki oświatowej,
34 dyrektor szkoły

VI  DODATEK  MIESZKANIOWW

§ 20

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
14 zatrudnionemu na co najmniej 1/2 obowiązują-

cego wymiaru zajęu w jednym zakładzie pracy
24 posiadającemu pełne kwalifikacje do nauczania
34 bez względu na tytuł prawny do zajmowanego

przez niego lokalu mieszkalnego
2. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na

wniosek nauczyciela na okres 1 roku.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje Dyrektor Szkoły, a

Dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.
4. W przypadku, gdzie obojgu małżonkom pracują-

cych w szkole bądź szkołach przysługuje dodatek
mieszkaniowy na wspólny wniosek małżonków
przyznaje się tylko jeden dodatek w szkole przez
nich wybranej.

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.

6. Dodatek przysługuje z zachowaniem warunku
określonego w ust. 1 również w okresach:
14 nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie.
24 pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go,
34 korzystania z urlopu wychowawczego przewi-

dzianego w odrębnych przepisach.
7. Wysokośu dodatku mieszkaniowego uzależniona

jest od:
14 miejsca zatrudnienia rstrefy mieszkaniowe wg.

uchwały RM w sprawie zasad naliczania czynszu.
24 liczby członków rodziny pozostających na wy-

łącznym utrzymaniu nauczyciela rwspółmałżo-
nek, dzieci, rodzice pozostający na utrzymaniu
nauczyciela4.

8. Podstawę do ustalenia wysokości dodatku miesz-
kaniowego stanowi kwota bazowa, którą jest
stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę pra-
cowników, ustalanego przez MpiPS.

9. Ostateczną kwotę dodatku mieszkaniowego
ustala się wg wzoru:

Dm = kn rx+y4
Gdzie:
kn – stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę

pracowników, ustalonego przez MPiPS
x – zwiększenie z tytułu miejsca zatrudnienia wg

tabeli 4
y – zwiększenie z tytułu liczby członków rodziny

pozostających na wyłącznym utrzymaniu na-
uczyciela

10. Ustala się wysokośu wskaźnika zwiększenia kwo-
ty bazowej
14 z tytułu miejsca zatrudnienia– x

Tabela 4

Strefa zamieszkania Wskaźnik rx4

A 4%

B 3%

C 2%
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24 z tytułu liczby członów rodziny – y

Tabela 5

liczba osób Wskaźnik ry4

1 osoba 2%

2 osoby 3%

3 osoby 4%

4 osoby i więcej 5%

11. Dyrektor zobowiązany jest prowadziu i przechowy-
wau pełną dokumentację będącą podstawą przy-
znania nauczycielowi dodatku mieszkaniowego:
14 wniosek nauczyciela o przyznanie dodatku
24 kopia decyzji dyrektora

VII  POSTANOWIENIA  KOICOWE

§ 21

1. Wysokośu oraz zasady wypłacania nauczycielom:
14 nagród jubileuszowych,
24 dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
34 dodatku za wysługę lat,
44 świadczenia urlopowego,
54 dodatku za pracę w porze nocnej,
64 zasiłku na zagospodarowanie,
74 odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
84 odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,
94 dodatków specjalistycznych,

104 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych,

114 środków na dokształcanie i doskonalenia na-
uczycieli,

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela
oraz właściwe przepisy prawne.

2. W budżecie Gminy wyodrębnia się środki finanso-
we w wysokości 0,5% planowanych wydatków na
wynagrodzenie osobowe nauczycieli na pomoc
zdrowotną.

rSkarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-12/32/08
z dnia 8 lutego 2008 r. do WSA we Wrocławiu na § 21
ust. 24

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Międzylesie.

§ 23

Traci moc uchwała nr V/20/07 Rady Miejskiej w Mię-
dzylesiu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokośu oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do-
datków: funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków
za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszka-
niowego.

§ 24

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

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

JERZY MARCINEK

536

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE
NR XI/66/2007

z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie przypęcia re ulawinu wyna raszania nauczycieli szkół prowa-
szonych przez Gwinę Olszyna oraz szcze ółowych zasas przyznawania
      i wypłacania sosaaku wieszkaniowe o na rok busżeaowy 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.4
oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela rtekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.4 Rada Miejska
w Olszynie uchwala:
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REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

R o z d z i a ł   I

Posaanowienia wsaępne

§ 1

1. Ilekrou w dalszych przepisach jest mowa bez bliż-
szego określenia o:
• Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieu

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. rDz. U. z
2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.4.

• Szkole – należy przez to rozumieu szkołę pod-
stawową, przedszkole, gimnazjum lub placówkę,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Olszyna.

• Dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieu dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w Karcie Nauczyciela.

• Roku szkolnym – należy przez to rozumieu okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do 31
sierpnia roku następnego.

• Klasie – należy przez to rozumieu także oddział
lub grupę.

• Uczniu – należy przez to rozumieu także wy-
chowanka.

• Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
– należy przez to rozumieu tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w
Karcie Nauczyciela.

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa
art. 30 Karty Nauczyciela. Wynika ono z kwalifi-
kacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego
ustalonego na podstawie oryginalnych dokumen-
tów albo uwierzytelnionej kopii lub odpisów oraz
realizowanego, obowiązkowego wymiaru godzin i
jest ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, według tabeli zaszeregowa-
nia oraz minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego.

§ 2

Wysokośu dodatku za wysługę lat oraz zasady jego
przyznawania określa art. 33 Karty Nauczyciela oraz §
7 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy rDz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 1814.

§ 3

Regulamin określa sposób ustalania wysokości i zasad
przyznawania:
a. dodatku motywacyjnego,
b. dodatku funkcyjnego,
c. dodatku za sprawowanie funkcji opiekuna stażu,
d. dodatku za sprawowanie funkcji szkolnego koordy-

natora do spraw bezpieczeństwa,
e. dodatku za wychowawstwo klasy,
f. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnych zastępstw,
g. dodatków za warunki pracy,
h. inne świadczenia – dodatek mieszkaniowy.

R o z d z i a ł   II

Dosaaek woaywacypny

§ 4

Nauczycielowi może byu przyznany dodatek motywa-
cyjny, stanowiący procentowy wskaźnik wynagrodze-
nia zasadniczego w granicach od 0–5 %.

§ 5

Na rok 2008 wysokośu odpisu na dodatki motywacyjne
wynosi 3% planowanych środków na wynagrodzenia
zasadnicze nauczycieli.

§ 6

Wysokośu dodatku motywacyjnego zależna jest od
efektów pracy nauczyciela rdyrektora4.

§ 7

Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego bierze się pod
uwagę:
a. osiągnięcia szkoły w zakresie realizacji zadań dy-

daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
b. wymierne efekty świadczonej pracy,
c. pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
d. podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
e. indywidualne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-

wychowawczej,
f. zaangażowanie w realizacje czynności i zajęu wyni-

kających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczy-
ciela oraz zadań statutowych.

§ 8

1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły w granicach przyznawanych szkole,
placówce środków.

2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje
Burmistrz Olszyny, uwzględniając kryteria określone
w § 7 i § 12 regulaminu.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na dany rok
budżetowy.

4. Dodatek motywacyjny może byu cofnięty w uza-
sadnionych przypadkach.

R o z d z i a ł   III

Dosaaek funkcypny

§ 9

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora, wicedyrektora, lub inne stanowisko kie-
rownicze w szkole, przewidziane w statucie szkoły,
przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości:
a. w szkole do 6 oddziałów – od 320 zł do 500 zł
b. w szkole od 7–8 oddziałów – od 350 zł do 600 zł
c. w szkole od 9–12 oddziałów – od 410 zł – 700 zł
d. wicedyrektorowi w wysokości 300 zł do 500 zł

2. W przypadku niepowołania wicedyrektora istnieje
możliwośu zwiększenia dodatku funkcyjnego dy-
rektorowi w granicach środków określonych w
pdt. d.

§ 10

1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowaw-
stwo klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości od 30–50 zł,
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2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opie-
kuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości 30 zł za każdą osobę odbywającą staż i
powierzoną danemu nauczycielowi.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeń-
stwa, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
od 30–50 zł.

§ 11

1. Dodatek dyrektorowi szkoły ustala Burmistrz
Olszyny.

2. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom zaj-
mującym inne stanowiska kierownicze, wycho-
wawstwo klasy, funkcję opiekuna stażu, funkcję
szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa
w szkole, placówce ustala dyrektor szkoły.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także
nauczycielom, którym powierzono obowiązki kie-
rownicze w zastępstwie.

§ 12

1. Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego bierze
się pod uwagę w szczególności:
a. prawidłową organizację pracy, poprawnośu pod

względem formalno-prawnym podejmowanych
decyzji oraz ich zasadnośu,

b. jakośu sprawowanego nadzoru pedagogicznego i
kontroli wewnętrznej,

c. liczbę uczniów,
d. liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowni-

czych w szkole , placówce,
e. liczbę pracowników pedagogicznych, admini-

stracji i obsługi,
f. ilośu świetlic szkolnych i bibliotek,
g. ilośu i jakośu administrowanych budynków, pla-

ców i boisk,
h. prawidłowośu realizacji budżetu szkoły, placówki

i przestrzeganie dyscypliny finansowej,
i. działalnośu na rzecz poprawy bazy materialnej,

rozwoju oraz osiągnięu szkoły, placówki,
j. współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły i

Samorządem Uczniowskim,
k. współpracę z różnymi organizacjami , instytu-

cjami, stowarzyszeniami mającą na celu wspo-
maganie działalności statutowej szkoły, placów-
ki,

l. terminowośu i rzetelnośu wykonywania zadań,
m. współpracę ze związkami zawodowymi.

R o z d z i a ł   IV

Wyna roszenia za  osziny ponaswywiarowe i  osziny
soraźnych zasaępsaw

§ 13

14 Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin zajęu dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych, o których mowa w
art. 42 ust. 3 i 6 Karty Nauczyciela na zasadach
określonych w art. 35 Karty Nauczyciela przysłu-
guje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

24 Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną licz-

bę godzin tygodniowo, obowiązkowego wymiaru
godzin, ustalonego dla rodzaju zajęu dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizo-
wanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

34 Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się w sposób określony w ust. 2.

44 Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 2 i 3, uzyskuje się, mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęu do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.

R o z d z i a ł   V

Dosaaek za warunki pracy

§ 14

1. Za prace w trudnych warunkach określonych w
rozporządzeniu MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy rDz. U. z 2005 r. Nr 22, poz.
1814 przysługują dodatki w wysokości:
a. nauczycielom prowadzącym indywidualne na-

uczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego – 10% wynagrodzenia zasadniczego,

b. nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne
w klasach łączonych w szkołach – 0,5% wyna-
grodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną
w tych klasach godzinę zajęu dydaktycznych,

c. nauczycielom szkół niebędących specjalnymi,
którzy prowadzą zajęcia w klasach, w których
przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie
do kształcenia specjalnego – 5% wynagrodzenia
zasadniczego.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek
jest związany.

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w
całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warun-
kach cały obowiązujący go wymiar zajęu.

R o z d z i a ł   VI

Inne świasczenia – sosaaek wieszkaniowy

§ 15

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole w wymia-
rze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin, posiadającemu kwalifika-
cje do zajmowania stanowiska, przysługuje nauczy-
cielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokośu nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
a. przy jednej osobie w rodzinie – 2 %
b. przy dwóch osobach w rodzinie – 3 %
c. przy trzech osobach w rodzinie – 4 %
d. przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 5 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
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a. małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów,

b. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącz-
nym utrzymaniu nauczyciela,

c. pozostające na utrzymaniu nauczyciela dzieci,
do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku
kontynuacji nauki nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia,

d. dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego
źródła dochodu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w
wysokości określonej w ust. 2 Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela.

6. Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Olszyny.

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a4 niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania

przez niego lokalu mieszkalnego,
b4 od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek, a
także w okresach:
• nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
• pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go,
• odbywania zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej,

c4 w przypadku, gdy z nauczycielem była zawarta
umowa o pracę na czas określony, dodatek wy-
płaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który
umowa była zawarta.

8. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się po zakończeniu
każdego miesiąca.

R o z d z i a ł   VII

Posaanowienia końcowe

§ 16

Podwyższa się minimalne stawki wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli dla wszystkich stopni awansu
zawodowego posiadających poziom wykształcenia

określony jako „pozostałe kwalifikacje” do wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wg
poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczy-
cieli posiadających „Tytuł zawodowy licencjata rinży-
niera4 bez przygotowania pedagogicznego, dyplom
ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczyciel-
skiego kolegium języków obcych” określonych w roz-
porządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.

§ 17

Treśu niniejszego Regulaminu została uzgodniona ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.

§ 18

Regulamin obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2008 r.
do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 20

Traci moc uchwała nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w
Olszynie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyję-
cia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół pro-
wadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszka-
niowego na rok budżetowy 2007 oraz uchwała nr
II/11/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 lutego
2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania na-
uczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2007.

§ 21

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

PRZEWODNICZZCW RADW

JAN WRÓBLEWSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 41 –  3002  – Poz. 537 i 538

537

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE
NR XVII/154/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/335/05 Rasy Miepskiep w Oławie
z snia 28 lisaopasa 2005 r. w sprawie uszielenia bonifikaay za przekszaałcenie
prawa użyakowania wieczysae o w prawo własności w arybie przepisów
usaawy z snia 29 lipca 2005 r. o przekszaałceniu prawa użyakowania
               wieczysae o w prawo własności nieruchowości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym rtekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm. 4, Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr XlV/335/05 Rady Miejskiej
w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie
udzielenia bonifikaty za przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności w trybie
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Oława.

§ 3

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

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

ANDRZEJ MIKODA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH
NR XII/78/2007

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie uchwaleni a wiepscowe o planu za osposarowania przesarzenne o
obwosnic Dzierżoniowa i połusniowe o obepścia Piławy Dolnep w  ranicach
                                            wiasaa Pieszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.4,
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym rDz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.4 oraz w związ-
ku z uchwałą nr XXIX/178/2005 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia
29 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i połu-
dniowego obejścia Piławy Dolnej w granicach miasta Pieszyce i po stwier-
dzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego dla zespołu miast: Dzierżoniów, Bielawa i Pie-
szyce” przyjętego uchwałą XXV/159/2001 Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 16 lutego 2001 r. w zakresie dotyczącym miasta Pieszyce uchwala
się, co następuje:
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R O Z D Z I A Ł   I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Plan obepwupe obszar o długości około 2,2 km poło-
żony w północno-wschodniej części miasta Pieszyce.

2. Szcze ółowy przebie   ranic obszaru obpęae o pla-
new przessaawia rysunek planu w skali 1:2000,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i
będący jej integralną częścią.

3. Załącznikami niniejszej uchwały są:
14 rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – za-

łącznik nr 1;
24 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do

projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i połu-
dniowego obejścia Pilawy Dolnej w granicach
miasta Pieszyce – załącznik nr 2;

34 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych – załącznik nr 3.

4. Ilekrou w niniejszej uchwale jest mowa o:
14 aerenie – należy przez to rozumieu obszar wy-

znaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku
planu, o określonej kategorii przeznaczenia i
określonych zasadach zagospodarowania, ozna-
czony odpowiednim symbolem cyfrowo-
literowym, z zastrzeżeniem, że termin „teren”
został zastosowany także:
a4 w zwrocie „tereny górnicze”, który należy ro-

zumieu zgodnie z przepisami prawa geolo-
gicznego i górniczego,

b4 w zwrocie „tereny zamknięte”, który należy
rozumieu zgodnie z przepisami prawa geode-
zyjnego i kartograficznego;

24 zabusowie – należy przez to rozumieu budynek
lub budynki;

34 srosze – należy przez to rozumieu także ulicę na
terenach zabudowanych lub przewidzianych pod
zabudowę.

§ 2

1. Na rysunku planu występują następujące oznaczenia,
umożliwiające lokalizację obowiązujących ustaleń planu:
14  ranica obszaru obpęae o planew; szczegółowy

przebieg tej granicy określają linie rozgraniczają-
ce, o których dalej mowa w pkt 2, przebiegające
wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej
granicę obszaru planu;

24 linie roz raniczapące aereny o różnych zasasach
za osposarowania;

34 przebie  isaniepącep linii wysokie o napięcia 220
kV wraz z zasię iew związanych z nią o raniczeń;

44 przebie  isaniepącep linii wysokie o napięcia 110
kV wraz z zasię iew związanych z nią o raniczeń;

54 przebie   azocią u wysokie o ciśnienia wraz z
zasię iew związanych z niw o raniczeń;

64 przebie   azocią u śresnie o poswyższone o
ciśnienia wraz z zasię iew związanych z niw
o raniczeń;

74 aereny kaae orii o ayw sawyw przeznaczeniu
oznaczone sywbolawi liaerowywi;

84 nuwery aerenów służące lokalizacji ustaleń ni-
niejszej uchwały na rysunku planu.

2. Za szczegółowy przebieg granic oznaczonych linią –
pokrywającą się i równocześnie równoległą do gra-
nic działek geodezyjnych - należy przyjmowau prze-
bieg tych granic działek, natomiast na pozostałych
odcinkach tych linii ich osie.

3. W przypadku granic oznaczonych linią i dodatko-
wymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak koła lub
inne znaki i figury geometryczne, przebieg granicy
określa wymieniona linia; zasadę określoną w ust.
2 stosuje się odpowiednio.

4. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy ry-
sunku planu, mają charakter informacyjny bądź
propozycji bardziej szczegółowych rozwiązań, które
nie są ustaleniami niniejszego planu.

5. Symbole terenów składają się z trzech następują-
cych członów:
14 pierwszy człon tworzy liczba, będąca kolejnym

numerem porządkowym symbolu, w ramach da-
nej kategorii terenu;

24 drugi człon tworzą litery KDG, określające kate-
gorie terenu;

34 trzeci człon – po myślniku – tworzy litera P, in-
formująca, że teren znajduje się na terenie mia-
sta Pieszyce.

§ 3

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące
zasad ochrony środowiska i przyrody wymienione
w następnych ustępach.

2. Nakazuje się zapewniu dostęp do rowów dla służb
odpowiedzialnych za ich eksploatację. Dopuszcza się
zmianę przebiegu rowów, a także ich przykrycie lub za-
rurowanie, pod warunkiem, że nie spowoduje to niepo-
żądanych zmian w stosunkach gruntowo-wodnych.

3. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę urządzeń
melioracyjnych; ewentualne uszkodzenia tych urzą-
dzeń dokonane w trakcie prowadzenia robót bu-
dowlanych lub innych robót ziemnych muszą byu
usunięte przed ich zakończeniem.

4. W zagospodarowaniu należy wprowadziu niezbędne
zabezpieczenia przed erozją gruntu.

5. Mosty nad ciekami wodnymi oraz służące im prze-
pusty winny umożliwiau swobodny odpływ wez-
brań powodziowych.

6. Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary
chronionej przyrody.

§ 4

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kultu-
rowego wymienione w następnych ustępach.

2. Obszar planu obejmuje się archeologiczną strefą
ochrony konserwatorskiej, w której przed przystą-
pieniem do prac budowlanych należy przeprowadziu
badania archeologiczne o zakresie i rodzaju określo-
nym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3. Na obszarze planu nie występują obiekty, które
można by uznau za dobra kultury współczesnej.

§ 5

Na obszarze planu nie występują – ustalone na pod-
stawie odrębnych przepisów – tereny górnicze ani
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
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§ 6

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące
szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości wymienione w następnych
ustępach.

2. linie rozgraniczające stanowią równocześnie grani-
ce działek przewidzianych do wydzielenia.

3. Można wydzielau nowe granice działek dla obiek-
tów komunikacji i infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów pod
warunkiem, że nie będzie to kolidowau z innymi
ustaleniami planu i regulacjami określonymi w prze-
pisach odrębnych.

§ 7

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczą-
ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego wymienione w następnych
ustępach.

2. Dopuszcza się dalsze wykorzystywanie i moderni-
zację istniejących sieci infrastruktury technicznej,
które nie kolidują z funkcją komunikacyjną plano-
wanej drogi klasy głównej; przy realizacji nowego
zainwestowania należy uwzględniau ograniczenia
wynikające z obowiązujących przepisów i norm w
sąsiedztwie istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej, w tym w szczególności sieci elektroenerge-
tycznych i gazowych.

3. W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego
zagospodarowania z sieciami infrastruktury tech-
nicznej nakazuje się je przenieśu lub odpowiednio
zmodyfikowau, przy uwzględnieniu uwarunkowań
wynikających z przepisów odrębnych oraz tytułów
prawnych zainteresowanych podmiotów; sposób
zagospodarowania ma umożliwiau odpowiednim
służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej.

4. Należy uwzględniu – z zastrzeżeniem rozwiązań, o
których mowa w ust. 3 – ograniczenia w zagospo-
darowaniu i użytkowaniu, wynikające w szczegól-
ności z obecnej lokalizacji:
14 linii najwyższego napięcia 220 kV, oznaczonej

symbolem D-231, relacji Świebodzice – Ząbko-
wice Śląskie;

24 linii wysokiego napięcia 110 kV oznaczonej
symbolem S-281;

34 gazociągu wysokiego ciśnienia:
a4 DN 250 o ciśnieniu nominalnym PN 4,0 MPa,

relacji lubiechów – Kłodzko;
b4 DN 150 o ciśnieniu nominalnym PN 4,0 MPa,

relacji Dzierżoniów 2;
c4 DN 200 o ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa,

relacji Bielawa;
44 gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia:

a4 DN 300 o ciśnieniu nominalnym PN 1,6 MPa,
relacji lubiechów – Kłodzko;

b4 DN 100 o ciśnieniu nominalnym PN 1,6 MPa,
relacji Dzierżoniów 1;

c4 DN 100 o ciśnieniu nominalnym PN 1,6 MPa,
relacji Pieszyce.

5.Ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu w
sąsiedztwie następujących sieci sięgają:
14 35 m od osi linii, o której mowa w ust. 4 pkt 1;

24 15 m od osi linii, o których mowa w ust. 4 pkt 2;
34 35 m od zewnętrznej ścianki gazociągu, o któ-

rym mowa w ust. 4 pkt 3;
44 25 m od zewnętrznej ścianki gazociągu, o któ-

rym mowa w ust. 4 pkt 4.
6. Dopuszcza się przebudowę linii wysokiego napięcia

220 kV na linię wysokiego napięcia 400 kV lub linię
wielotorowo-wielonapięciową w sposób niekolidu-
jący z drogą wyznaczoną na terenach kategorii
oznaczonej symbolem KDG.

7. W odniesieniu do nowych sieci infrastruktury tech-
nicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego dopusz-
cza się:
14 umieszczanie w kanałach technologicznych, o

których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych rDz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115, z późn. zm.4,

24 lokalizowanie poza kanałami technologicznymi, o
których mowa w pkt 1, jeżeli jedynie poprzecz-
nie przekraczają one planowaną drogę klasy
głównej, w sposób, który nie będzie kolidował z
jej funkcją komunikacyjną.

8. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w sąsiedz-
twie urządzeń podziemnych w miejscach i w spo-
sób prowadzący do uszkodzenia tych urządzeń lub
w sposób ograniczających do nich dostęp.

§ 8

Na obszarze planu obowiązuje następujące ustalenie
dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania obszarów:
przed rozpoczęciem wprowadzania określonego w
niniejszym planie nowego przeznaczenia poszczegól-
nych terenów, na obszarach niezainwestowanych i
niewykorzystywanych do uprawy roli, dopuszcza się
podjęcie gospodarki rolnej bez prawa realizacji wiążą-
cych się z nią obiektów budowlanych i urządzeń bu-
dowlanych oraz prowadzenia upraw wieloletnich.

§ 9

Na obszarze planu obowiązuje stawka procentowa
stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
wymiarze 0%.

R O Z D Z I A Ł   II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE
POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

w zakresie przeznaczenia oraz niewywienionych
wcześniep: zasas ochrony i kszaałaowania łasu prze-
sarzenne o, wywa ań wynikapących z poarzeb kszaał-
aowania przesarzeni publicznych, parawearów
i wskaźników za osposarowania oraz szcze ólnych
warunków za osposarowania aerenów i o raniczeń
                       w ich użyakowaniu

§ 10

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDG-P przeznacza się na drogę pu-
bliczną klasy głównej; na tę kategorię składają się
tereny oznaczone numerami 9-14.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, są przeznaczo-
ne na fragmenty drogi wojewódzkiej nr 382 rela-
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cji: Stanowice – Świdnica – Dzierżoniów – Ząb-
kowice Śląskie – Paczków, zwanej drogą podsu-
decką.

3. W obrębie terenów oznaczonych wymienionymi
poniżej numerami porządkowymi należy przewi-
dzieu lokalizację:
14 części skrzyżowania z drogą gminną – na tere-

nie oznaczonym numerem porządkowym 9;
24 skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 rul.

Tadeusza Kościuszki4 – na terenie oznaczonym
numerem porządkowym 11;

34 skrzyżowania z nową drogą gminną rul. Par-
kowa4 – na terenie oznaczonym numerem po-
rządkowym 13.

4. Minimalna szerokośu pasa terenu zarezerwowa-
nego dla dróg, o których mowa w ust. 1, wynosi
35 m.

5. Dopuszcza się przekrój drogi, o której mowa w
ust. 1, zarówno jedno- jak i dwujezdniowy.

6. Na gruntach niewykorzystanych dla realizacji dro-
gi, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się wpro-
wadzanie dróg rokadowych, zapewniających ob-
sługę komunikacyjną obszarów przyległych, w
tym rolnych.

7. Wymiana ruchu samochodowego z obszarami
przyległymi wyłącznie za pośrednictwem skrzy-
żowań z drogami publicznymi, z zastrzeżeniem
ust. 8.

8. Dopuszcza się organizowanie bezpośrednich zjaz-
dów z drogi, o której mowa w ust. 1, wyłącznie –
za zgodą zarządcy drogi – na miejsca obsługi po-
dróżnych.

9. Droga, o której mowa w ust. 1, winna byu wypo-
sażona:
14 w ścieżkę rowerową lub ciąg pieszo-rowerowy

oddzielony od jezdni – poza skrzyżowaniami,
wiaduktem, mostami i miejscami przystanko-
wymi – pasem zieleni;

24 w miejsca przystankowe dla samochodowej
komunikacji publicznej;

34 w ekrany chroniące przed jej uciążliwością po-
bliskie zespoły mieszkaniowe i obiekty usług,
dla których w przepisach o ochronie środowi-
ska określono te same lub wyższe standardy
jakości środowiska niż dla zabudowy mieszka-
niowej;

44 w oświetlenie;
54 w sprawny system odprowadzania wód desz-

czowych i urządzenia do przechwytywania za-
nieczyszczeń, w tym ropopochodnych.

10. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje
się lokalizacji budynków, z wyjątkiem obiektów
będących tymczasowymi obiektami budowlanymi.

11. W zagospodarowaniu, o którym mowa w ust. 9
pkt 1–4, należy stosowau ujednolicone wizualnie
urządzenia.

12. Dopuszcza się realizowanie przepustów pod dro-
gami oraz wiaduktów i kładek nad nimi dla za-
pewnienia powiązań komunikacyjnych pomiędzy
obszarami rozdzielonymi tymi drogami.

13. Powierzchnie pokryte zielenią powinny zajmowau
co najmniej 10% obszaru planu.

R O Z D Z I A Ł   III

USTALENIA KOŃCOWE

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Pieszyce.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

RYSZARD KONDRAT
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Załącznik nr 1 so uchwały Rasy Miepskiep
w Pieszycach XII/78/2007 z snia 29 lisaopasa
2007 r. (poz. 538)
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Załącznik nr 2 so uchwały Rasy Miepskiep
w Pieszycach XII/78/2007 z snia 29 lisaopa-
sa 2007 r. (poz. 538)

ROZSTRZYGNISCIE O SPOSO IE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O WODNIC DZIERŻONIOWA

I POŁUDNIOWEGO O EJŚCIA PILAWY DOLNEJ W GRANICACH MIASTA PIESZYCE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym rDz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.4, Rada Miejska w Pieszycach, biorąc pod uwagę stanowisko
Burmistrza Miasta Pieszyce o niezgłoszeniu uwag do projektu planu, rozstrzyga, co następuje:
odstępuje się od rozstrzygnięcia.

Załącznik nr 3 so uchwały Rasy Miepskiep
w Pieszycach XII/78/2007 z snia 29 lisaopasa
2007 r. (poz. 538)

ROZSTRZYGNISCIE O SPOSO IE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PU LICZNYCH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.4, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym rDz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.4 i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych rDz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.4 Rada Miejska w Pieszycach rozstrzyga, co następuje:

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej  służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców sta-
nowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.4 zadania własne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy o za-
mówieniach publicznych.

§ 2

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:
14 realizacja inwestycji będzie przebiegau zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem bu-

dowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o ochronie śro-
dowiska,

24 inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane bę-
dą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

34 realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 1 jest
przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w
niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych rDz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.4, przy czym:
14 wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy,
24 wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 4

1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w § 1 finansowane będą przez budżet gminy lub na pod-
stawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 będą finansowa-
ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków rDz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.4, ze środków budżetu gminy
lub poprzez partnerstwo publiczne-prawne.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne rDz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.4.

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:
14 dochody własne,
24 dotacje,
34 pożyczki preferencyjne,
44 fundusze Unii Europejskiej,
54 udział podmiotów gospodarczych.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH
NR XIV/86/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie usaalenia re ulawinu wyna raszania nauczycieli poszcze ólnych
saopni awansu zawosowe o na rok 2008 w części należnep so kowpeaencpi
Gwiny Miepskiep Pieszyce pako or anu prowaszące o przesszkola i szkoły
                                             possaawowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym rDz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami4
oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku – Karta Nauczyciela rtekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 ze zmianami4 uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin wynagradzania dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrud-
nionych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
Pieszyce, zwany dalej regulaminem.

R O Z D Z I A Ł   I

Posaanowienia o ólne

§ 2

Ilekrou w regulaminie jest mowa bez bliższego okre-
ślenia o:
14 szkole – należy przez to rozumieu szkołę podsta-

wową lub przedszkole, dla której organem prowa-
dzącym jest Gmina Pieszyce,

24 dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieu dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o
której mowa w pkt. 1,

34 nauczycielu – należy przez to rozumieu nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych poszczególnych stopni awansu zawodowego za-
trudnionych w przedszkolach i szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Miejską Pieszyce,

44 Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela rtekst
jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z
późniejszymi zmianami4,

54 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy rDz. U. Nr 22, poz. 181 z
późniejszymi zmianami4.

§ 3

Regulamin określa:
14 wysokośu i szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyj-
nego, za warunki pracy oraz za wysługę lat,

24 szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
zastępstw doraźnych,

34 wysokośu i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

44 stawki wynagrodzenia zasadniczego.

R O Z D Z I A Ł   II

Dosaaek woaywacypny

§ 4

1. Wysokośu środków finansowych przeznaczonych
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w przeli-
czeniu na jeden etat wynosi 5% wynagrodzenia
zasadniczego.

2. Wysokośu środków finansowych przeznaczonych
na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w przeli-
czeniu na jeden etat wynosi 25% wynagrodzenia
zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny jest ruchomą, uznaniową
częścią wynagrodzenia i przyznawany jest w ra-
mach przydzielonych szkole środków finanso-
wych.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może
byu wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasad-
niczego.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje
dyrektor szkoły na czas określony nie krótszy niż
1 miesiąc i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas
niezrealizowania przez nauczyciela godzin dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z
powodu: przebywania nauczyciela na urlopie dla
podratowania zdrowia oraz w okresach, za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

7. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
14 uzyskiwanie szczególnych osiągnięu dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a4 uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięu dydaktycz-
no-wychowawczych potwierdzanych wyni-
kami klasyfikacji lub promocji, efektami
sprawdzianu po klasie VI albo sukcesami w
konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b4 umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z
ich rodzicami,
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c4 pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,

24 należyte świadczenie pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem, a w szczególności:
a4 systematyczne i efektywne przygotowywa-

nie się do przydzielonych obowiązków,
b4 podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-

wodowych,
c4 wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d4 dbałośu o estetykę powierzonych pomiesz-

czeń, sprawnośu pomocy dydaktycznych
i innych urządzeń szkolnych,

e4 prawidłowe i terminowe prowadzenie do-
kumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f4 rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,

g4 przestrzeganie dyscypliny pracy,
34 zaangażowanie w realizację czynności i zajęu,

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Kar-
ty Nauczyciela, a w szczególności:
a4 udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych,
b4 udział w pracach komisji przedmiotowych i

innych,
c4 opiekowanie się samorządem uczniowskim

lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,

d4 prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawia-
nie innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

e4 aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły z uwzględnieniem
zajęu opiekuńczych i wychowawczych wy-
nikających z potrzeb i zainteresowań
uczniów.

8. Nauczycielowi uzupełniającemu obowiązujący
wymiar zajęu w innej szkole dodatek motywacyj-
ny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w
uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której na-
uczyciel uzupełnia obowiązujący wymiar zajęu.

9. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art.
18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został
przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora
szkoły poprzedniej.

10. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przy-
znaje Burmistrz Miasta.

11. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
przekazuje się nauczycielowi, dyrektorowi w for-
mie pisemnej, a kopię włącza do akt osobowych.

12. Wysokośu dodatku motywacyjnego dla dyrektora
nie może byu wyższa niż 50% jego wynagrodze-
nia zasadniczego.

13. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje
się na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuż-
szy niż jeden rok szkolny.

14. Dyrektorowi dodatek motywacyjny nie przysłu-
guje w okresie:
14 przebywania na urlopie dla podratowania

zdrowia,
24 za który nie przysługuje wynagrodzenie zasad-

nicze.

15. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyzna-
wany jest według poniższych kryteriów:
14 Dyrektor jako organ nadzoru pedagogicznego

m.in. za:
a4 tworzenie warunków rplanowanie, organi-

zowanie i przewidywanie skutków podej-
mowanych decyzji4 dla prowadzenia prawi-
dłowej działalności dydaktycznej, opiekuń-
czej i wychowawczej szkoły;

b4 wspomaganie indywidualnego rozwoju
wszystkich podmiotów społeczności szkol-
nej ruczniów, nauczycieli, rodziców4;

c4 inspirowanie, projektowanie i organizowanie
systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli na podstawie przeprowadzo-
nych diagnoz oraz zaplanowanych zadań;

d4 efekty wdrażania przedsięwzięu i progra-
mów w zakresie podwyższania jakości pra-
cy szkoły;

e4 aktualizowanie wiedzy i umiejętności po-
przez uczestnictwo w zorganizowanych
formach kształcenia i doskonalenia oraz ich
wykorzystanie w pracy na rzecz rozwoju
szkoły;

f4 efekty podejmowanej współpracy z instytu-
cjami i organizacjami działającymi na rzecz
edukacji;

g4 osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpia-
dach i zawodach na szczeblu miejskim, po-
wiatowym, wojewódzkim i krajowym;

h4 opiekę nad uczniami zdolnymi i słabymi.
24 Dyrektor jako zarządzający placówką m.in. za:

a4 racjonalną gospodarkę środkami finanso-
wymi rwykorzystanie środków budżeto-
wych, pozyskiwanie środków pozabudże-
towych4 i podejmowanie działań zmierzają-
cych do wzbogacenia majątku szkolnego,

b4 wizerunek szkoły w środowisku lokalnym
rformy współpracy, inicjatywy na rzecz śro-
dowiska, pomoc dzieciom biednym i rodzi-
nom zagrożonym patologią społeczną, orga-
nizacja wypoczynku letniego i zimowego,

c4 bezpieczeństwo w placówce, m.in. rozwią-
zywanie problemu przemocy, alkoholizmu,
narkomanii, palenia tytoniu,

d4 współpracę z organem prowadzącym szkołę
rm.in. prawidłowośu opracowania planu fi-
nansowego jednostki i właściwa jego reali-
zacja, terminowe realizowanie zaplanowa-
nych zadań własnych i zleconych przez or-
gan prowadzący4.

34 Dyrektor jako kierownik zakładu pracy m.in.
za:
a4 prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych

i jakośu polityki kadrowej,
b4 dbałośu o powierzony majątek, estetykę i

stan higieniczno-sanitarny obiektu i otocze-
nia, remonty bieżące,

c4 samodzielnośu w rozwiązywaniu proble-
mów, kreowanie twórczej atmosfery pracy,

d4 przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny
pracy.

e4 sposób prowadzenia dokumentacji placówki
oraz znajomośu prawa oświatowego i prze-
strzeganie jego zasad.
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16. Burmistrz Miasta, przyznając dyrektorowi stawkę
dodatku motywacyjnego, może uwzględniu także
inne kryteria niż wymienione w § 4 ust. 15, a w
szczególności:
a4 opinie dotyczące pracy dyrektora lub placówki,

zgłaszane przez organ nadzoru pedagogiczne-
go,

b4 sposób realizacji zarządzeń lub decyzji organu
prowadzącego,

c4 uzasadnione wnioski pracowników placówki
lub rodziców,

d4 stwierdzenie, po kontroli przeprowadzonej
przez organ prowadzący, uchybień w pracy dy-
rektora lub szkoły,

e4 nieobecności w pracy powyżej 30 dni, liczo-
nych łącznie w ostatnich 12 miesiącach,

f4 nieprzestrzeganie przez dyrektora lub podle-
głych mu pracowników dyscypliny pracy.

R O Z D Z I A Ł   III

Dosaaek funkcypny

§ 5

1. Dodatek funkcyjny przysługuje:
14 dyrektorom szkół,
24 wicedyrektorom,
34 nauczycielom – opiekunom stażu,
44 nauczycielom – wychowawcom oddziałów,

grup,
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko

kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyj-
ny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Kwota dodatku w złlp. Stanowisko
od do

1. Przedszkola
dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie 200 600

2. Szkoły
a4 dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów
b4 dyrektor szkoły liczącej od 7 do 16 oddziałów,
c4 dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej
d4 wicedyrektor

250
300
350
200

600
800
850
600

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje Bur-
mistrz Miasta Pieszyce.

4. Wysokośu dodatku funkcyjnego uzależniona jest
od liczby oddziałów w szkole, warunków organi-
zacyjnych szkoły, złożoności zadań wynikających
z funkcji kierowniczej i liczby stanowisk kierowni-
czych.

5. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora określa rco
do zasady i wysokości4 i przyznaje dyrektor szkoły
z tym, że wysokośu dodatku nie może przekro-
czyu 70% dodatku przyznanego dyrektorowi.

6. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielowi z tytułu:
14 powierzenia funkcji opiekuna stażu w wysoko-

ści 45 zł za: nadzór nad prawidłowym przebie-
giem rozwoju zawodowego nauczyciela, opra-
cowanie projektu oceny dorobku zawodowego
nauczyciela odbywającego staż,

24 powierzenia wychowawstwa w wysokości:
a4 od 40 zł do 45 zł miesięcznie w przedszkolach
b4 od 40 zł do 45 zł miesięcznie w szkołach

podstawowych,
za:
– planowanie i organizowanie różnych form

życia zespołowego,
– działania integrujące zespół uczniów,
– planową i systematyczną realizację progra-

mu wychowawczego placówki oświatowej,
– współpracę z rodzicami rwspieranie ich w

wychowaniu dzieci i włączenie w życie
szkoły, klasy i placówki4,

– za opiekę nad uczniami i wychowankami
wymagającymi pomocy.

7. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna stażu
przez niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek
wypłacany jest w kwocie wynikającej z przemno-

żenia 1/30 stawki dodatku nauczyciela opiekuna
przez liczbę dni sprawowania tej funkcji.

8. Jeżeli nauczyciel odbywający staż przebywa na
zwolnieniu lekarskim, ust. 7 stosuje się odpo-
wiednio.

9. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi
szkoły w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły po
trzech miesiącach pełnienia zastępstwa za nie-
obecnego dyrektora.

10. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi,
któremu powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie, w szkołach, w których nie przewidzia-
no stanowiska wicedyrektora. W tych przypad-
kach prawo do dodatku powstaje po upływie jed-
nomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiąz-
ków.

11. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję kie-
rowniczą, przysługuje tylko jeden dodatek funk-
cyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub
więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje doda-
tek wyższy.

12. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

13. Dodatek funkcyjny może byu cofnięty lub zmie-
niona jego wysokośu w przypadku zmiany warun-
ków uzasadniających jego przyznanie, bez potrze-
by wypowiadania warunków płacy.

R O Z D Z I A Ł   IV

Dosaaek za arusne i uciążliwe warunki pracy

§ 6

Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki
pracy w przypadku, gdy:
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14 prowadzi zajęcia dydaktyczne w oddziałach przy-
sposabiających do pracy – w wysokości do 5%
wynagrodzenia zasadniczego,

24 prowadzi indywidualne nauczanie dziecka zakwali-
fikowanego do kształcenia specjalnego – w wyso-
kości do 10% wynagrodzenia zasadniczego,

34 prowadzi w przedszkolach zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze z dzieumi upośledzonymi w stopniu
głębokim – w wysokości do 15% wynagrodzenia
zasadniczego.

§ 7

1. Nauczycielom i wychowawcom przysługuje doda-
tek za pracę w warunkach uciążliwych, gdy prowa-
dzą zajęcia:
a4 wymienione w § 6 pkt 2 i 3 regulaminu z

dzieumi, których stan zdrowia z powodu sta-
nów chorobowych, określonych w § 2 ust.1
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kry-
teriów oceny niepełnosprawności u osób w
wieku do 16 roku życia rDz. U. nr 17, poz.
1624, uzasadnia koniecznośu udzielania stałej
opieki – w wysokości do 5% wynagrodzenia
zasadniczego,

b4 z dzieumi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu
lekkim, wśród których znajduje się co najmniej
jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymie-
nionym w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002
r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawno-
ści u osób w wieku do 16 roku życia – w wyso-
kości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8

1. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warun-
kach pracy przysługuje za godziny faktycznie prze-
pracowane w tych warunkach i w wysokości pro-
porcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin
w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin.

2. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warun-
kach przysługuje również w okresie niewykonywa-
nia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie li-
czone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje z
dniem podjęcia pracy w takich warunkach.

R O Z D Z I A Ł   V

Dosaaek za wysłu ę laa

§ 9

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Na-
uczyciela oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu.

2. Dodatek za wysługę przysługuje nauczycielowi za
okres urlopu dla podratowania zdrowia oraz za dni,
za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten
przysługuje również za dni nieobecności w pracy z
powodu niezdolności do pracy wskutek choroby
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub za-
siłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 10

Dodatek za wysługę ustala nauczycielowi dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Miasta.

R O Z D Z I A Ł   VI

Szcze ółowe warunki obliczania i wypłacania wyna-
 roszenie za  osziny ponaswywiarowe i  osziny za-

saępsaw soraźnych

§ 11

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego rłącznie z dodatkami za trudne warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych
odbywa się w takich warunkach4 przez miesięczną
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęu,
ustalonego dla rodzaju zajęu dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuńczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęu nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzy-
skuje się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wy-
miar godzin przez 4,16 z zaokrąglaniem do pełnych
godzin w ten sposób, że czas zajęu do 0,5 godziny
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za
pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa przydzielonego nauczycielowi zgodnie z jego
kwalifikacjami do nauczania przedmiotu ustala się
tak jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

R O Z D Z I A Ł   VII

Wyna roszenie zasasnicze

§ 12

1. Jako stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla na-
uczycieli określone w rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu.

2. W 2008 roku nie przewiduje się środków na pod-
wyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego określonych w rozporządzeniu, o któ-
rym mowa w ust. 1.

3. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli,
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia
w roku 2008, przyjmuje się osoby zatrudnione w
pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

4. liczba nauczycieli przyjęta do obliczeń jest sumą
liczby nauczycieli zatrudnionych na pełny etat i eta-
tów przeliczeniowych, wynikających z zatrudnienia
nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęu.

R O Z D Z I A Ł   VIII

Na rosy

§ 13

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

2. Nagrody jubileuszowe przyznaje, zgodnie z art. 47
Karty Nauczyciela dla nauczycieli – dyrektor szkoły,
dla dyrektora Burmistrz Miasta.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 41 –  3012  – Poz. 539 i 540

3. Środki finansowe na nagrody w ramach specjalne-
go funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1%
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe
planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finanso-
wym.

4. Podział środków na nagrody ze specjalnego fundu-
szu nagród oraz zasady, kryteria i tryb ich przy-
znawania określone są w odrębnej uchwale, zgod-
nie z art. 49 Karty Nauczyciela.

R O Z D Z I A Ł   IX

Posaanowienia końcowe

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Pieszyce.

§ 15

Traci moc uchwała nr III/13/2006 Rady Miejskiej w
Pieszycach z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie
ustalenia na 2007 regulaminu określającego wysokośu
dodatków innych składników wynagrodzenia nauczy-
cieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2008 roku.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

RYSZARD KONDRAT

540

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH
NR XIV/90/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie o kreślenia roszapów świasczeń przyznawanych w rawach powocy
zsrowoanep sla nauczycieli szkół i przesszkoli, sla kaórych or anew prowaszącyw
       pesa Gwina Pieszyce, a aakże warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorzą-
dzie gminnym rDz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.4, art. 72 ust.
1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela rDz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.4, Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1

1. Wysokośu środków finansowych przeznaczonych
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Pieszyce określa corocznie uchwała budże-
towa.

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli zarządzają dyrektorzy
szkół i przedszkoli.

3. W oparciu o uchwałę budżetową, placówki oświa-
towe tworzą fundusze zdrowotne.

4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednora-
zowego zasiłku pieniężnego.

§ 2

1. Wysokośu zasiłku ustala dyrektor placówki w za-
leżności od wysokości posiadanych środków fun-
duszu zdrowotnego, sytuacji materialnej wniosko-
dawcy oraz ilości złożonych wniosków.

2. W przypadku braku środków na pełne pokrycie
potrzeb, pomoc zdrowotna będzie przyznawana w
części lub nie będzie przyznawana.

3. Obsługę finansową funduszu zdrowotnego prowa-
dzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

4. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budże-
towym. W uzasadnionych, szczególnie wyjątko-

wych przypadkach, pomoc może byu przyznana
powtórnie w danym roku.

§ 3

1. Uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej
są:
14 nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowa-

dzonych przez Gminę Pieszyce,
24 byli nauczyciele – emeryci i renciści, którzy

przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół, dla któ-
rych Gmina Pieszyce jest organem prowadzą-
cym.

2. Nauczyciele zatrudnieni w kilku szkołach są upraw-
nieni do otrzymania pomocy zdrowotnej u praco-
dawcy, który zatrudnia danego nauczyciela w wy-
miarze wyższym niż inni pracodawcy.

§ 4

1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w szczególno-
ści w związku z:
14 przewlekłą chorobą nauczyciela,
24 długotrwałym leczeniem szpitalnym i z koniecz-

nością dalszego leczenia w domu,
34 długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
44 leczeniem w innej miejscowości z powodu braku

placówki zdrowia w ich miejscu zamieszkania,
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54 koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych, ze
względu na wiek i pracę związaną z prowadze-
niem dokumentacji szkolnej.

§ 5

1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest
złożenie wniosku.

2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku występuje
uprawniony do dyrektora właściwej placówki.

3. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej może
byu złożony również przez:
14 dyrektora,
24 przedstawiciela związków zawodowych,
34 członka rady pedagogicznej,
44 opiekuna, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobi-

ście do podejmowania czynności w tym zakre-
sie.

4. Do wniosku należy dołączyu:
14 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze

wskazaniem rodzaju leczenia lub inną dokumen-
tację świadczącą o stanie zdrowia,

24 dokumenty potwierdzające poniesione koszty le-
czenia rimienne faktury, rachunki4,

34 oświadczenie o wysokości dochodu brutto rze
wszystkich źródeł dochodu4 osoby uprawnionej
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających
ubieganie się o pomoc zdrowotną.

§ 6

1. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej podej-
muje dyrektor jednostki.

2. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Pieszyce.

§ 8

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

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

RYSZARD KONDRAT

541

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
NR XV/89/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

zwieniapąca uchwałę nr XXV/218/05 Rasy Miepskiep w Szczyanep z snia
30 warca 2005 roku w sprawie określenia re ulawinu uszielania powocy
waaerialnep  o charakaerze socpalnyw sla uczniów zawieszkałych na aerenie
                                          Gwiny Szczyana

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami4
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rt.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami4, Rada Miejska w Szczyt-
nej uchwala, co następuje:

§ 1

W § 4 uchwały uchyla się dotychczasowy pkt. 2, któ-
ry otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokośu miesięczna stypendium wynosi:
14 do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 28 listopada  2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych rt.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
992 ze zmianami4 przy dochodzie miesięcznym na
osobę w rodzinie do 25% kwoty o której mowa w
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej r Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze
zmianami4.

24 do 190%  kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych rt.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
992 ze zmianami4 przy dochodzie miesięcznym na
osobę w rodzinie powyżej 25% do 50% kwoty
o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rDz. U.
Nr 64, poz. 593 ze zmianami4.

34 do 180% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada  2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych rt.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
992 ze zmianami4 przy dochodzie miesięcznym na
osobę w rodzinie powyżej 50% do 75% kwoty
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rDz. U.
Nr 64, poz. 593 ze zmianami4.

44 od 80% do 180% kwoty określonej w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych  rt.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 ze zmianami4 przy dochodzie miesięcznym
na osobę  w  rodzinie powyżej 75% do 100% kwo-
ty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2  ustawy
z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej
rDz. U. Nr 64, poz. 593 ze  zmianami4.
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§ 2

W załączniku nr 1 do uchwały skreśla się pkt IX.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Szczytnej.

§ 5

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

PRZEWODNICZZCA
RADW MIEJSKIEJ

RENATA IDZIK

542

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
NR XV/134/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie opłaay os posiasania psów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.4, art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych rDz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.4 Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się od dnia 1 stycznia 2008 roku na tere-
nie gminy Środa Śląska opłatę od posiadania psów.

§ 2

Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w
wysokości 40 zł od każdego posiadanego psa.

§ 3

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania
do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypad-
ku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie,
w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku
uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę
zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy,
w których istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 4

Wpłaty opłaty można dokonau do kasy Urzędu Miej-
skiego w Środzie Śląskiej od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8 do 14 lub na konto: PKO BP S.A.

O/Środa Śląska nr 87 1020 5242 0000 2502 0029
2466

§ 5

Rejestrację psów do celów naliczenia i poboru opłaty
na obszarze Gminy i Miasta Środa Śląska prowadzi
Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Śro-
dzie Śląskiej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy
Śląskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2008 roku.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

ZBIGNIEW SOZAŃSKI
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543

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
NR XV/136/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie wyrażenia z osy na uszielenie bonifikaay os opłaay z ayaułu prze-
kszaałcenia użyakowania wieczysae o w prawo własności nieruchowości
                          zabusowanych na cele wieszkaniowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze
zmianami4 oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-
mości rDz. U. Nr 175, poz.1459 i Dz. U z 2007 roku Nr 191, poz.13714
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wyso-
kości 70% za przekształcenie  prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności  nieruchomości
zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub budyn-
kiem mieszkalnym z garażem stanowiących wła-
snośu gminy Środa Śląska przysługującego:
a4 osobom fizycznym,
b4 spółdzielniom mieszkaniowym  będących wła-

ścicielami budynków mieszkalnych.
2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania bu-

dynku bonifikaty udziela się proporcjonalnie do czę-
ści wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

3. Opłata może byu rozłożona na wniosek nabywcy na
raty na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy
Śląskiej.

§ 3

Traci moc uchwała nr XlI/355/05 Rady Miejskiej w
Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2005 roku w spra-
wie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości zabudowanych lub
przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

§ 4

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

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

ZBIGNIEW SOZAŃSKI

544

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
NR XV/138/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie usaalenia zasas korzysaania ze saołówek sziałapących w szkołach
i przesszkolach, sla kaórych or anew prowaszącyw pesa Gwina Śrosa Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.4
i art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
rDz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.4 Rada Miejska uchwala,
co następuje:
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§ 1

Ilekrou w uchwale jest mowa o:
14 szkole – należy przez to rozumieu szkołę, a także

przedszkole, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Środa Śląska,

24 uczniu – należy przez to rozumieu ucznia oraz wy-
chowanka, pobierającego naukę w szkole, o której
mowa w pkt 1,

34 pracowniku szkoły – należy rozumieu pracownika
szkoły, o której mowa w pkt 1,

44 rodzicach – należy przez to rozumieu również opie-
kunów prawnych,

54 stołówce szkolnej – należy rozumieu miejsce przy-
gotowywania i wydawania posiłków w szkole, o
której mowa w pkt 1.

§ 2

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów,
szkoły prowadzone przez Gminę Środa Śląska mogą
organizowau stołówki.

§ 3

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej
uprawnieni są:
14 uczniowie,
24 pracownicy szkoły.

2. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor
szkoły, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywie-
nia uczniów  warunkującego prawidłowy ich roz-
wój.

§ 4

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest
odpłatne.

2. Opłata wnoszona za korzystanie przez ucznia z
posiłku w stołówce szkolnej równa jest wysokości
kosztów surowca przeznaczonego na jego przygo-
towanie.

3. Dla pracowników szkoły korzystających z posiłków
w stołówce szkolnej opłatę określoną w ust. 2
podwyższa się o 50%.

§ 5

1. Opłaty ustalone na podstawie § 4 ust. 2 i 3 wnosi
się w okresach miesięcznych, z góry do 15 danego
miesiąca.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły mo-
że, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły
uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce
szkolnej, wyznaczyu inny niż określony w ust.1
termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w
stołówce szkolnej.

3. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika
szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w
stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wyso-
kośu opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce
szkolnej. Zasada ta ma również zastosowanie w
przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pra-
cownika szkoły uprawnionego do korzystania z po-
siłku w stołówce szkolnej.

4. Warunkiem zwrotu opłaty o której mowa w ust.3
jest zgłoszenie nieobecności lub rezygnacji z posiłku
nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecnośu
lub rezygnację z posiłku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy
Śląskiej.

§ 7

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

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

ZBIGNIEW SOZAŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
NR XX/126/2007

z dnia 28 listopada 2007 r.

zwieniapąca uchwalę nr I/3/2005 Rasy Miasaa Świerasów-Zsróp z snia
26 saycznia 2005 roku w sprawie zasas zbywania lokali wieszkalnych
           saanowiących własność Gwiny Miepskiep Świerasów-Zsróp

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym rtekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zpóźn. zm.4, art. 34 ust. 1 pkt 6, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 3 i 4 oraz
art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami rtekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 26034 Rada Miasta
Świeradów-Zdrój uchwala, co następuje:
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§ 1

W uchwale Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr II/3/2005
z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie zasad zby-
wania lokali mieszkalnych stanowiących własnośu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wprowadza się na-
stępujące zmiany:
po paragrafie 4 dodaje się paragraf 4a o następującej
treści:
„§ 4a
1. Nabywca lokalu w budynku, w którym wspólnota

mieszkaniowa nie podjęła uchwały dotyczącej re-
gulaminu gromadzenia i wykorzystania środków z
funduszu remontowego oraz nie określiła przypad-
ków, w których fundusz ten podlega zwrotowi,
zwraca na rzecz Gminy równowartośu środków
pieniężnych zgromadzonych przez Gminę na fundu-
szu remontowym wspólnoty mieszkaniowej w czę-
ści należnej od zbywanego lokalu, o ile środki te nie
zostały wykorzystane przez wspólnotę do dnia zby-
cia tego lokalu.

2. Zwrot równowartości niewykorzystanych środków fun-
duszu remontowego następuje najpóźniej do dnia za-
warcia umowy przenoszącej własnośu nieruchomości.

3. W przypadku nabywania lokalu w budynku, w któ-
rym wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałą regu-
lamin  gromadzenia i wykorzystania środków z fun-
duszu remontowego oraz określiła przypadki, w któ-
rych fundusz ten podlega zwrotowi, zwrot równo-
wartości kwoty niewykorzystanego funduszu remon-
towego na rzecz Gminy następuje  zgodnie z przyję-
tym regulaminem.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Świeradów-Zdrój

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój.

PRZEWODNICZZCW RADW

WIOLETTA URBAŃCZYK

546

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁ RZYCZA
NR XIX/181/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie zasas wnoszenia i zbywania usziałów i akcpi w spółkach
hanslowych przez Gwinę Wałbrzych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym rtekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.4 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej rDz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.4 Rada
Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:
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§ 1

Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów
pieniężnych i niepieniężnych do spółek  handlowych
przez Gminę Wałbrzych:
1. Prezydent Miasta Wałbrzycha upoważniony jest do

wnoszenia do spółek handlowych w zamian za
obejmowane akcje lub udziały wkładów pienięż-
nych, jak również nabywania udziałów i akcji w
ramach kwot przewidzianych na ten cel w Budżecie
Miasta Wałbrzycha na dany rok.

2. Prezydent Miasta Wałbrzycha upoważniony jest do
wnoszenia do spółek handlowych w zamian za
obejmowane akcje lub udziały wkładów niepienięż-
nych w postaci składników aktywów mogących
zgodnie z przepisami prawa stanowiu wkład niepie-
niężny, po przedstawieniu Komisji Budżetu i Finan-
sów oraz Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miej-
skiej Wałbrzycha informacji na temat celowości
zamierzenia oraz wyceny wnoszonego mienia.

§ 2

1. Prezydent Miasta Wałbrzycha zbywa udziały lub
akcje będące własnością Gminy Wałbrzych w spół-
kach handlowych, po przedstawieniu Komisji Bu-
dżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Miejskiej
Rady Miejskiej Wałbrzycha informacji na temat ce-
lowości zamierzenia.

2. Zbycie udziałów lub akcji będących własnością
Gminy Wałbrzych odbywa się zgodnie z przepisami
określonymi w dziale IV ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji i odpowiednich aktów wykonaw-
czych, a wybór trybu zbycia pozostawia się decyzji
Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wałbrzycha.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

§ 5

Traci moc uchwała nr V/77/03 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zasad
wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach
prawa handlowego przez Gminę Wałbrzych.

PRZEWODNICZZCA
RADW MIEJSKIEJ

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA
NR XIX/84/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie zwiany uchwały w sprawie inkasa posaaków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym rtekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591, zmiany: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 roku Nr 181, poz. 1337, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 12184, w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym rtekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz.
969, zmiany: z 2006 roku Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, z 2007 roku Nr 109, poz. 7474, art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym rDz. U. z 2002 roku
Nr 200, poz. 1682, zmiany: z 2002 roku Nr 216, poz. 1826, z 2005 roku
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,  Nr 179, poz. 1484, z 2006 roku
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 18254, art. 6 ust.1 pkt 12 i art.19 pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
rtekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, zmiany: z roku 2006
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828 i Nr 251, poz. 18474 Rada Gminy Kamienna Góra postanawia:



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 41 –  3019  – Poz. 547 i 548

§ 1

W uchwale nr XIII/53/97 z dnia 26 listopada 1997 roku,
zmienioną uchwałą nr Xl/196/05 z dnia 30 grudnia
2005 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśne-
go i od nieruchomości jako łączne zobowiązanie pie-
niężne zmienia się treśu § 1 nadając mu brzmienie:
„Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rol-
nego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
obiętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym i opłaty
od posiadania psów w drodze inkasa”.

§ 2

Traci moc uchwała nr Xl/196/05 Rady Gminy Kamie-
na Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od  roku podatko-
wego 2008.

PRZEWODNICZZCW
RADW GMINW

ZYGMUNT HOMONCIK

548

UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO
NR 125/V/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie zasas wyna raszania nauczycieli, usaalenia re ulawinu określapą-
ce o wysokość saawek i szcze ółowe warunki przyznawania nauczycielow
sosaaków so wyna roszenia zasasnicze o ,szcze ółowe warunki obliczania
i wypłacania wyna roszenia za  osziny ponaswywiarowe i soraźnych
zasaępsaw i innych świasczeń wynikapących ze saosunku pracy nauczycieli
          w szkołach prowaszonych przez Gwinę Kłoszko w roku 2008

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. Karta Nauczyciela – rtekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz.542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz.12384
oraz w powiązaniu z:
14 Art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym – rtekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U.
z 2002 Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U.
z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz. U z 2004 Nr 102. poz. 1055, Dz. U.
z 2004 Nr 116,poz.1203, Dz.U.z 2005 r.  Nr 172, poz.1441, Dz. U
z 2005 Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173 poz. 12184;

24 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wol-
nym od pracy rDz. U. 05. 22.181, Dz. U. 06. 43. 293, Dz. U. 07.56.
3724 Rada Gminy Kłodzko uchwala:
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§ 1

1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także
zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasad-
niczego nauczyciela w tym nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko dyrektora, określa rozpo-
rządzenie wymienione w punkcie 2.

2. Dla nauczycieli – stażystów posiadających wyma-
gane kwalifikacje w danych typach szkół zwiększa
się o 12% minimalne stawki wynagrodzenia zasad-
niczego wynikające z tabeli zaszeregowania.

3. Dla nauczycieli konarakaowych posiadających wy-
magane kwalifikacje w danych typach szkół zwięk-
sza się  o 7% minimalne stawki wynagrodzenia za-
sadniczego wynikające z tabeli zaszeregowania.

§ 2

Usaala się Re ulawin
określający wysokośu stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i doraźnych zastępstw i innych świadczeń wyni-
kających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach Gminy Kłodzko.

R o z d z i a ł   I

Posaanowienia o ólne

§ 1

Ilekrou w uchwale mowa o:
1. „Karcie Nauczyciela”– rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela rDz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr.170, poz. 1218,
Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz.542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689,
Nr 176, poz. 12384.
2. „Rozporządzeniu”– rozumie się przez to rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzanie za pra-
cę w dniu wolnym od pracy rDz. U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56,
poz.3724.
3. „Średnim wynagrodzeniu nauczyciela stażysty”
rozumie się przez to średnie wynagrodzenie nauczy-
ciela stażysty określone w art. 30 ust. 3 Karty Na-
uczyciela.
4. „Szkole” – należy przez to rozumieu także przed-
szkole.

§ 2

Wprowadza się regulamin określający wysokośu oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom na-
stępujących dodatków płacowych:
1. za wysługę lat,
2. motywacyjnego,
3. funkcyjnego,
4. za warunki pracy,
5. za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych

zastępstw,
6. inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

R o z d z i a ł   II

I.  DODATEK ZA WYSŁUGS LAT

§ 3

1. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę  stosuje
się zasady i normy wymienione w §7 rozporządzenia
oraz w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymia-
rze godzin przysługuje dodatek za wysługę propor-
cjonalnie do wymiaru wynagrodzenia. członkiem
rodziny, za który wypłacany jest zasiłek z ubezpie-
czenia chorobowego.

rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II0911-8/69/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważnośu rozdz. II § 3 ust. 24
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysłu-

gę lat oraz wysokośu tego dodatku określa:
a4 nauczycielowi – dyrektor szkoły
b4 dyrektorowi szkoły – wójt.

R o z d z i a ł   III

II.  DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest:
1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięu dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szcze-
gólności:
– uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem

ich możliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela dobrych osiągnięu dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami kla-
syfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub
sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.

– umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami,

– pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów ,aktywne i efektowne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2. Jakośu świadczonej pracy w tym związanej z po-
wierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatko-
wym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
– systematyczne i efektywne przygotowywanie

się do przydzielonych obowiązków,
– podnoszenie umiejętności zawodowych ,
– wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
– dbałośu o estetykę pomieszczeń i sprawnośu

powierzonych pomocy dydaktycznych lub in-
nych urządzeń szkolnych,

– prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,

– rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych,

– przestrzeganie dyscypliny pracy.
3. Posiadanie wyróżniającej lub dobrej oceny pracy.
4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęu ,o

których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Na-
uczyciela, a w szczególności:
– udział w organizowaniu imprez i uroczystości

szkolnych ,
– udział w komisjach przedmiotowych i innych,
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– opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,

– prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie in-
nych form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może byu
wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

6. Ustala się limit środków finansowych na dodatki
motywacyjne w wysokości nie więcej niż 2% mi-
nimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

cieli określonego w rozporządzeniu MENiS rDz. U.
z 2005 r. Nr 22, poz.181, z 2006 r. Nr 43, poz.
293, z 2007 r. Nr 56, poz. 3724.

rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-8/69/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważnośu rozdz. III § 4 ust. 64
7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-

ślony, nie dłuższy niż na jeden rok budżetowy.
8. .Wysokośu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom
spełniania warunków, o których mowa  w § 2,
ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt
Gminy Kłodzko.

R o z d z i a ł   IV

III. DODATEK  FUNKCYJNY

§ 5

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej w tabeli:

Stanowisko Ilośu oddziałów
Wysokośu dodatku funkcyjnego

rmiesięcznie
z wynagrodzenia zasadniczego4

1. Dyrektor  szkoły do 5 oddziałów od 10% do 20%
od 6–8 oddziałów od 20% do 30%
od 9–16 oddziałów od 30% do 40%

powyżej 17 oddziałów od 40% do 60%
2.Wicedyrektor szkoły od 15% do 30%
3.Dyrektor przedszkola od 20% do 30%

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, którym czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obo-
wiązki w zastępstwie od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po trzech miesią-
cach zastępstwa.

3. Wysokośu dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 i 2 uwzględniając wielkośu szkoły, liczbę
uczniów i oddziałów, złożonośu zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w ja-
kich szkoła funkcjonuje ustala:
a4 dla dyrektora Wójt Gminy Kłodzko
b4 dla wicedyrektora dyrektor szkoły.

rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go NK.II.0911-8/69/08 z dnia 6 lutego 2008 r. stwier-
dzono nieważnośu rozdz. IV § 5 ust. 3 we fragmencie:
„uwzględniając wielkośu szkoły, liczbę uczniów i od-
działów, złożonośu zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska ,liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,
wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowi-
skowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje”4

§ 6

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:
a4 powierzenia wychowawstwa klasy w gimnazjum

– 84 złotych miesięcznie,
b4 powierzenia wychowawstwa klasy w szkole

podstawowej – 53 złotych miesięcznie,

c4 powierzenia wychowawstwa w przedszkolu i w
oddziale przedszkolnym przy szkole podstawo-
wej – 48 złotych miesięcznie,

d4 sprawowania funkcji opiekuna stażu – 30 zło-
tych miesięcznie.

§ 7

1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 5 i § 6,
nieprzysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, w okresach za które nie przysługuje
wynagrodzenie oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa
lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie
tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –
od tego dnia.

2 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.

rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-8/69/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważnośu § 7 ust. 1 i ust. 24
3. Dodatek funkcyjny związany jest ze stanowiskiem,

wykonywaniem zadań wychowawcy klasy lub
opiekuna stażu, przysługuje również osobie, której
powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie
innej osoby, jeżeli jej nieobecnośu w pracy prze-
kracza 2 miesiące.
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R o z d z i a ł   V

IV.  DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 8

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla
zdrowia warunkach  określonych w przepisach § 8
i § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
Sportu  z dnia 31 stycznia 2005 r.rDz. U. Nr 22,
poz.181, z 2006 r. Nr 43, poz.293, z 2007 r. Nr
56, poz. 3724, a w szczególności:
a4 za prowadzenie indywidualnego nauczania

dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego przysługuje dodatek do wysokości 10%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,

b4 za prowadzenie zajęu dydaktycznych w klasach
łączonych w szkołach podstawowych przysłu-
guje dodatek do wysokości 10% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w
okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-8/69/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważnośu rozdz. V § 8 ust. 24
3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w

całości ,jeżeli nauczyciel realizuje w takich warun-
kach cały obowiązujący go wymiar zajęu oraz w
przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono
stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach
obowiązujący go wymiar zajęu.

4. W przypadku gdy, nauczyciel realizuje w warun-
kach trudnych i uciążliwych niepełny wymiar go-
dzin, to dodatek ten przysługuje w wysokości pro-
porcjonalnie do przepracowanych godzin.

§ 9

1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje
nauczycielom za prowadzenie:

14 zajęu wymienionych w § 8 ust. 7 i ust. 10, prowa-
dzonych z dzieumi i młodzieżą, których rodzaj i sto-
pień 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 ży-
cia rDz. U. Nr 17, poz. 1624, uzasadnia koniecz-
nośu stałej opieki lub udzielania pomocy oraz z
dzieumi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u któ-
rych wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z
przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
rDz. U. Nr 139, poz.1 3284,

24 Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych, o których
mowa w § 9, przysługuje dodatek w wysokości
10% wynagrodzenia zasadniczego.

34 Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje
mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w
punkcie 2 w okresie niewykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za
okres urlopu wypoczynkowego.

rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-8/69/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważnośu § 9 ust. 34
44 Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-

rownicze w szkołach, przysługuje dodatek za uciążli-
we warunki pracy na zasadach określonych w ust.1.

54 Dodatek za warunki jest proporcjonalnie pomniej-
szany za czas nieobecności z powodu choroby lub
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za który wypłacany jest zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.

rRozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-8/69/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważnośu § 9 ust. 54
64 W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne

lub uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysłu-
guje prawo do dodatku z każdego tytułu.

74 Dodatek ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dy-
rektora Wójt Gminy Kłodzko.

R o z d z i a ł   VI

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH

ZASTSPSTW

§ 10

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeże-
niem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego rłącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymia-
rowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w wa-
runkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia4 przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęu, ustalonego dla rodzaju
zajęu dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponadwymia-
rowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęu na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę do-
raźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadnicze-
gorłącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli pra-
ca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych ,uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia4 przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru zajęu.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęu nauczyciela ,o której
mowa w ust.1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęu przez
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęu do 1/2 godziny pomija się, a
co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.

R o z d z i a ł   VII

VI. INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU
PRACY NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU

NAGRÓD

§ 11

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowa-
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nych środków na wynagrodzenia osobowe nauczy-
cieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym
szkoły, z tym że:
a4 70% środków funduszu pozostawia się do dys-

pozycji dyrektora,
b4 30% środków funduszu przekazuje się do dys-

pozycji Wójta Gminy Kłodzko.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-

rakter uznaniowy.
Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w
szczególności od legitymowania się osiągnięciami w
pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej w
roku szkolnym poprzedzającym przyznanie nagrody.

3. Nagrody nauczycielom przyznają:
a4 ze środków ,o których mowa w ust.1 a – dyrek-

tor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
b4 ze środków, o których mowa w ust.1b, Wójt

Gminy Kłodzko.
4. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

określa uchwała nr 204/IV/2005 Rady Gminy
Kłodzko z dnia 10 lutego 2005 r.

R o z d z i a ł   VIII

INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE
ZE STOSUNKU PRACY

§ 12

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela – tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689 ,Nr 176, poz.
12384 określa się szczegółowe zasady przyznawania
dodatku mieszkaniowego:
1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zaj-

mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w
wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru zajęu w szkole prowadzonej przez organ
administracji samorządowej, położonej na terenach
wiejskich przysługuje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany
dalej „dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wyso-
kości:
a4 przy jednej osobie w rodzinie – 4%
b4 przy dwóch osobach w rodzinie – 5%
c4 przy trzech osobach w rodzinie – 6%
d4 przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 7%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczy-
ciela.

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkują-
cych:
14 małżonka, który nie posiada własnego źródła

dochodów lub który jest nauczycielem,
24 rodziców nauczyciela pozostających na wyłącz-

nym utrzymaniu nauczyciela,
34 pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjal-
nej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku
życia,

44 pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia,

54 dzieci niepełnosprawne nieposiadające własne-
go źródła dochodów.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o
których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiado-
miu dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymu-
jący dodatek – organ administracji samorządowej
prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomie-
nia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego
szkołę o zmianie liczby członków rodziny, niena-
leżnie pobrane przez nauczyciela świadczenie
podlega zwrotowi.

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkujące-
mu z nim stale, będącemu także nauczycielem,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości
określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wska-
zują pracodawcę, który będzie im wypłacał doda-
tek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lo-
kalu mieszkalnego.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez
wskazanego przez niego pracodawcę.

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
14 niewykonywania pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
24 pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go,
34 odbywania zasadniczej służby wojskowej,

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

44 korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach.

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
rdyrektora szkoły4 lub na wspólny wniosek na-
uczycieli będących współmałżonkami.

9. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi
szkoły – organ administracji samorządowej pro-
wadzący szkołę.

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożony zo-
stał wniosek o jego przyznanie.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 13

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze
zajęu poszczególne składniki wynagrodzenia przysłu-
gują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęu, z
wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo
klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości
bez względu na wymiar zajęu.”
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§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała nr 12/V/2006 Rady Gminy Kłodzko
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagra-
dzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego
wysokośu stawek i szczegółowe warunki przyznawa-
nia nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraź-
nych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych
przez Gminę Kłodzko w roku 2008.

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZZCW
RADW GMINW

WIESŁAW MRZYGŁÓD

549

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
NR XV/83/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie usaalenia  órnych saawek opłaa za wywóz nieczysaości saałych
z aerenu Gwiny Ła iewniki na wysypisko kowunalne w wiepscowości
                                        Przysaronie w 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rt.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami4 oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rt.j.
Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami4 Rada Gminy
Łagiewniki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się górne stawki opłat za wywóz odpadów
komunalnych stałych:
14 Dwukrotne opróżnienie pojemnika 110 l w mie-

siącu
11,20 zł neaao + 0,78 zł / 7%vaa / = 12,00 zł
– 12,00 zł brutto

24 Dwukrotne opróżnienie pojemnika 220 l w mie-
siącu
20,56  zł neaao + 1,44 zł / 7%vaa / =22,00 zł
– 22,00 zł brutto

34 Dwukrotne opróżnienie pojemnika 1100 l w
miesiącu
112,15 zł neaao + 7,85 zł / 7%vaa / = 120,00
zł – 120,00 zł brutto

44 Opróżnienie kontenera /na zgłoszenie/ jednora-
zowo
429,91 zł neaao + 30,09 zł / 7%vaa / =
460,00 zł – 460,00 zł brutto

54 Zakup 1 szt. worka o objętości 120 l wraz z
wywozem

7,60 zł neaao + 0,53 zł / 7%vaa / = 8,13 zł –
8,13 zł brutto

64 Zrzut odpadów na wysypisko gminne za 1 m3

70,10 zł neaao + 4,90 zł /7%vaa/=  75,00 –
75,00 zł brutto

2. Ustala się opłatę za dzierżawę pojemników na
śmieci będących własnością ZUK:
14 Dzierżawa pojemnika 110 litrów miesięcznie

1,44 zł neaao + 0,10 /7%vaa/= 1,54 zł – 1,54
zł brutto

24 Dzierżawa pojemnika 220 litrów miesięcznie
2,39 zł neaao + 0,17 /7%vaa/= 2,56 zł – 2,56
zł brutto

34 Dzierżawa pojemnika 1100 litrów miesięcznie
11,46 zł neaao + 0,80 /7%vaa/= 12,26 zł –
12,26 zł brutto

44 Dzierżawa kontenera Kp – 7 miesięcznie
28,68 zł neaao + 2,00 /7%vaa/= 30,68 zł –
30,68 zł bruaao

3. Ustala się częstotliwośu wywożenia odpadów ko-
munalnych stałych z posesji dwa razy w miesiącu.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 41 –  3025  – Poz. 549, 550 i 551

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy
Łagiewniki.

§ 3

Traci moc uchwała nr II/13/2006 r. Rady Gminy
Łagiewniki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie
ustalenia odpłatności  za wywóz odpadów komunal-
nych stałych na wysypisko gminne w miejscowości
Przystronie w 2007 r.

§ 4

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

PRZEWODNICZZCA
RADW GMINW

KRYSTYNA MARCZAK

550

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
NR XV/86/07

z dnia 28 grudnia 2007 r

w sprawie usaalenia saawek procenaowych opłaa asiacenckich

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym rtekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591
ze zmianami4 oraz art. 98 a i art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami rDz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze
zmianami4 Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki procentowe opłaty adiecenckiej
z tytułu:
1. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej po-

działu w wysokości 25% różnicy pomiędzy warto-
ścią jaką nieruchomośu miała przed i po jej podziale.

2. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej z
budową infrastruktury technicznej w wysokości
40% różnicy między wartością jaką nieruchomośu
miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury
technicznej, a wartością jaką ma nieruchomośu po
jej wybudowaniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ła-
giewniki.

§ 3

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

PRZEWODNICZZCA
RADW GMINW

KRYSTYNA MARCZAK
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE
NR XVIII/83/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie usaalenia  órnych saawek opłaa z ayaułu usuwania kowunalnych
ospasów  saałych i płynnych na aerenie  winy Malczyce

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach rtekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami4 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rtekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami4 oraz art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług rDz. U. Nr 54, poz.
5354 Rada Gminy uchwala, co następuje:
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§ 1

Ustala się maksymalne stawki świadczonych usług za
wywóz nieczystości stałych i płynnych na wysypisko
komunalne we wsi Rusko i do oczyszczalni ścieków w
Malczycach:
14 wywóz nieczystości stałych – 51,87 zł/w3 plus

obowiązujący VAT rprzyjmując limit nieczystości
stałych 1,5 m3 od jednej osoby w okresie rocznym4,

24 wywóz nieczystości płynnych – 12,83 zł/w3 plus
obowiązujący VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Malczyce.

§ 3

Tracą moc:
14 Uchwała nr XII/59/03 Rady Gminy w Malczycach z

dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat za wywóz nieczystości stałych i płyn-

nych, stawek opłat obowiązujących na terenie gmi-
ny Malczyce za składowanie nieczystości na wysy-
pisku komunalnym w miejscowości Rusko pobiera-
nych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Malczycach,

24 Uchwała nr XII/60/03 Rady Gminy w Malczycach z
dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat z tytułu usuwania odpadów komunal-
nych na terenie wsi gminy Malczyce.

§ 4

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

PRZEWODNICZZCW
RADW GMINW

LEOKADIA GANCARZ
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UCHWAŁA RADY GMINY MISKINIA
NR XIX/188/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zarząszenia poboru posaaku os nieruchowości, posaaku rolne o
i posaaku leśne o w srosze inkasa, określenia inkasenaów i wysokości
                      wyna roszenia za inkaso w  winie Miękinia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami4,
w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych rDz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.4 i art.
6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym rDz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.4 i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym rDz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.4 uchwala
się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w gminie Miękinia w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:
• dla sołectwa Białków – lewandowska Barbara

zam. Białków 29
• dla sołectwa Błonie – Długosz Ryszard zam.

Błonie, ul. R. Kocha 21
• dla sołectwa Brzezina – Grzywna Irena zam.

Brzezina, ul. M Kopernika 29
• dla sołectwa Brzezinka Średzka – Tomiczak

Halina  zam. Brzezinka Średzka, ul. Kościelna 8
• dla sołectwa Czerna – Pomietło Stanisław zam.

Czerna 1a
• dla sołectwa Gałów – Zamkotowicz Czesław

zam. Gałów, ul. Słoneczna 9/1
• dla sołectwa Głoska – Wielgus Kazimierz zam.

Głoska, ul. Kwiatowa 6
• dla sołectwa Gosławice – Kowalczyk Ryszard

zam. Gosławice 31 a

• dla sołectwa Kadłub – Adamczak Roman zam.
Kadłub 15/2

• dla sołectwa Krępice – Sowicz Ryszard zam.
Krępice, ul. Wrocławska 6

• dla sołectwa Księginice – Mazur Jarosław zam.
Księginice, ul. Krótka 4/1

• dla sołectwa lenartowice – Bychawska Beata
zam. lenartowice 19

• dla sołectwa lubiatów – Waloński Dariusz zam.
lubiatów 16a

• dla sołectwa lutynia – Pomykała Piotr zam.
lutynia, ul. Kościelna 36/2

• dla sołectwa Miękinia – Adamus Andrzej zam.
Miękinia, ul. lipowa 24

• dla sołectwa Łowęcice – Błaszczyszyn Anna
zam. Łowęcice 2

• dla sołectwa Mrozów – Krzysztoń Stefan zam.
Mrozów, ul. Kościuszki  11

• dla sołectwa Pisarzowice – Bogusławska Beata
zam. Pisarzowice, ul. Polna 2
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• dla sołectwa Prężyce – Banasiewicz Irena zam.
Prężyce 8

• dla sołectwa Radakowice – Wojnicka Teresa
zam. Radakowice 17

• dla sołectwa Wilkostów – Krajewska Małgorzata
zam. Wilkostów 16/1

• dla sołectwa Wojnowice – Turkiewicz Adam
zam. Wojnowice, ul. Główna 12

• dla sołectwa Wilkszyn – Kondracka Władysława
zam. Wilkszyn Błotna 2

• dla sołectwa Wróblowice – Sadowa Renata za-
m. Wróblowice ul. Duga 11

• dla sołectwa Zabór Wielki – Pęcherek Beata za-
m. Zabór Wieki 24

• dla sołectwa Zakrzyce – Płonka Maciej zam.
Zakrzyce, ul. Sosnowa 12

• dla sołectwa Źródła – Prycik Zbigniew zam. Źró-
dła, ul Akacjowa 3

• dla sołectwa Żurawiniec – Kozera Agnieszka
zam. Żurawiniec, ul. Główna  12/1

§ 2

Za wykonanie czynności inkasenta ustala się wyna-
grodzenie prowizyjne 5,7 % od zainkasowanych kwot.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Miękinia.

§ 4

Traci moc uchwała VI/34/2007 Rady Gminy Miękinia
z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wy-
sokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy
Miękinia.

§ 5

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

PRZEWODNICZZCW RADW

CZESŁAW OSIECKI
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
NR VIII/65/2007

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie określenia zasas usyauowania na aerenie Gwiny Saoszowice
wiepsc sprzesaży napopów alkoholowych oraz usaalenia liczby punkaów
sprzesaży napopów alkoholowych zawierapących powyżep 4,5% alkoholu
(z wypąakiew piwa), przeznaczonych so spożycia poza wiepscew sprzesaży,
                                    pak i w wiepscu sprzesaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym rDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami4 w związku art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rDz. U.
z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami4 Rada Gminy Stoszowice
uchwala, co następuje:
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§ 1

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoho-
lowych:
14 zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu rz

wyjątkiem piwa4:
a4 poza miejscem sprzedaży 50 punktów
b4 w miejscu sprzedaży 30 punktów

24 zwierających powyżej 18% alkoholu:
a4 poza miejscem sprzedaży 30 punktów
b4 w miejscu sprzedaży 15 punktów

§ 2

1. Sprzedaż napojów alkoholowych prowadziu mogą
punkty usytuowane w miejscach ogólnodostęp-
nych, warunkujące zachowanie spokoju i bezpie-
czeństwa mieszkańcom przy zachowaniu następu-
jących zasad:
14 punkty sprzedaży nie mogą byu usytuowane w

pobliżu takich obiektów jak: szkoły, przedszkola,
miejsca kultu religijnego, cmentarze, ośrodki
opieki zdrowotnej, kąpieliska i baseny;

24 odległośu punktu sprzedaży napojów alkoholo-
wych od ww. obiektów nie może byu mniejsza
niż 50 m od granicy głównego wejścia do tych
obiektów;

rSkarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
16/30/084 z dnia 8 lutego 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 2 ust. 24

34 w przypadkach szczegółowych dopuszcza się
mniejszą odległośu jednakże w określonych go-
dzinach i po uzyskaniu pozytywnej opinii Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.

2. Sprzedaż, podanie i spożywanie napojów alkoholo-
wych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
podczas imprez na otwartym terenie może odby-
wau się wyłącznie za zezwoleniem.

§ 3

1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych:
14 w sytuacjach określonych w art. 14 ustawy o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi;

24 placówkom gastronomicznym nieposiadających
urządzeń sanitarnych;

34 placówkom gastronomicznym na sprzedaż na-
pojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży;

44 hurtowniom, jeżeli nie posiadają oddzielnej pla-
cówki detalicznej.

rSkarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
16/30/084 z dnia 8 lutego 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 3 ust. 1 pkt 2–444
2. Ze względu na charakter obiektu lub miejsca

wprowadza się zakaz sprzedaży i podawania napo-
jów alkoholowych na boiskach i innych miejscach
w trakcie trwania imprez sportowych.

§ 4

Wójt Gminy Stoszowice może odstąpiu od ogólnie przy-
jętych zasad wydawania zezwoleń, jeżeli prowadzenie
sprzedaży zgodnie z opinią Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, organizacji społecz-

nych i samorządu lokalnego, nie spowoduje zakłóceń w
funkcjonowaniu obiektów określonych w § 2 ust. 1.
rSkarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
16/30/084 z dnia 8 lutego 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 44

§ 5

Przedsiębiorca lub inny podmiot prowadzący punkt
sprzedaży napojów alkoholowych obowiązany jest
spełniau przewidziane prawem warunki prowadzenia
działalności dotyczące ochrony przed zagrożeniem
życia i zdrowia ludzkiego, a także inne warunki okre-
ślone w przepisach budowlanych, sanitarnych, prze-
ciwpożarowych i przepisach dotyczących ochrony
środowiska.

§ 6

1. Sprzedaż napojów alkoholowych może byu prowa-
dzona w;
14 sklepach branżowych ze sprzedażą napojów al-

koholowych – sklepach monopolowych i winno-
cukierniczych;

24 wydzielonych stoiskach w innych placówkach
handlowych – sklepach ogólnospożywczych,
rolno-spożywczych, spożywczo-przemysłowych,
wielobranżowych, paliwowych i domach han-
dlowych;

34 hurtowniach pod warunkiem posiadania odrębnej
placówki detalicznej – odrębnego pomieszcze-
nia.

2. Wydzielone stoisko ze sprzedażą napojów alkoho-
lowych powinno spełniau następujące warunki:
14 eksponowany alkohol winien byu umieszczony

na osobnych regałach;
24 stoisko powinno posiadau osobną ladę;
34 obowiązek posiadania wydzielonego stoiska nie

dotyczy placówek prowadzących jedynie sprze-
daż piwa oraz placówek wiejskich.

§ 7

1. Placówka handlowa prowadząca sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
winna znajdowau się w obiekcie na trwałe związa-
nym z gruntem.

2. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może
byu prowadzona w placówkach gastronomicznych
takich, jak:
14 restauracjach;
24 kawiarniach;
34 cukierniach;
44 winiarniach;
54 zajazdach;
64 barach rz wyjątkiem barów mlecznych i barów

szybkiej obsługi4;
74 punktach malej gastronomii rz wyjątkiem lo-

dziarni4.

§ 8

1. lokale gastronomiczne muszą byu wyposażone w
odpowiednie urządzenia sanitarne.

2. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
powyżej 18% alkoholu, a przeznaczonych do spo-
życia w miejscu sprzedaży, może byu prowadzona
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w placówkach gastronomicznych posiadających
możliwośu wydzielenia miejsca lub sali bezalkoho-
lowej.

3. Zabrania się, za wyjątkiem piwa, sprzedaży napo-
jów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% al-
koholu i przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży przy stolikach wystawionych na ze-
wnątrz lokalu — letnie ogrody, tarasy itp. miejsca.

§ 9

1. Sprzedaż piwa mogą prowadziu:
14 placówki handlu detalicznego;
24 placówki gastronomiczne znajdujące się w

obiektach stałych trwale związanych z gruntem.
2. Placówki handlu detalicznego mogą prowadziu

sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do
4,5% alko-holu oraz piwa z przeznaczeniem do
spożycia w miejscu sprzedaży pod warunkiem:
14 prowadzenia działalności handlowo-

gastronomicznej;
24 posiadania zaplecza sanitarnego;
34 wydzielenia miejsca spożycia;
oraz uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spoży-
cia w miejscu sprzedaży.

rSkarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
16/30/084 z dnia 8 lutego 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 94

§ 10

Traci moc uchwała nr 1/2/2006 Rady .Gminy w
Stoszowicach z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie
określenia zasad usytuowania na terenie Gminy
Stoszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
oraz warunków ich sprzedaży.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Stoszowice.

§ 12

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

PRZEWODNICZZCW
RADW GMINW

JANUSZ CENDROWICZ
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XX/180/2007

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie warunków przyznawania i ospłaaności za usłu i opiekuńcze
i specpalisayczne usłu i opiekuńcze, z wyłączeniew specpalisaycznych usłu 
opiekuńczych sla osób z zaburzeniawi psychicznywi oraz szcze ółowych
        warunków zwolnienia z opłaa pak również arybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym rDz. U. Nr 142, poz. 1591 z poz. zm.4 oraz art. 50
ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rDz. U. Nr 64,
póz. 593 z poz. zm.4 uchwala się, co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
przyznawane są na poniżej określonych zasadach:
14 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-

cze świadczone są w miejscu zamieszkania usługo-
biorcy w dni robocze,

24 maksymalna ilośu godzin świadczenia usług opie-
kuńczych w miejscu zamieszkania nie może prze-
kroczyu 8 godzin dziennie,

rSkarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-
12/34/084 z dnia 8 lutego 2008 r. do WSA we Wro-
cławiu na § 1 pkt 1 i 24
34 koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz spe-

cjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w
kwocie 5,00 zł brutto,

44 wypłata wynagrodzenia za wykonane usługi oraz
wpłata wnoszona przez świadczeniobiorcę nastę-
puje w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 z dołu, do 10.
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każdego miesiąca, po uprzednim sprawdzeniu przez
pracownika socjalnego faktyczności i prawidłowo-
ści wykonania usług.

§ 2

Zasady odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca za
korzystanie z usług opiekuńczych, określa załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXIII/383/2005 Rady Gminy
Świdnica z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie wa-
runków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu-

rzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Świdnica.

§ 5

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

PRZEWODNICZZCW
RADW GMINW

HENRYK SARA

Załącznik nr 1 so uchwały Rasy
Gwiny Świsnica nr XX/180/2007
z snia 20  rusnia 2007 r. (poz. 554)

Zasasy ospłaaności korzysaania z usłu  opiekuńczych i specpalisaycznych usłu  opiekuńczych.

Procentowy dochód na osobę
w rodzinie wg art. 8 ustawy

o pomocy społecznej

Wysokośu odpłatności liczona od
kosztu usługi w procentach

– osoby samotnie gospodarującej

Wysokośu odpłatności liczona
od kosztu usługi w procentach

– osoby w rodzinie

0–150% bezpłatnie bezpłatnie

powyżej 150%–200% 10,00% 20,00%

powyżej 200%–250% 20,00% 30,00%

powyżej 250%–350% 30,00% 40,00%

powyżej 350%–450% 50,00% 70,00%

powyżej 450% 100,00% 100,00%
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UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU ZGORZELECKIEGO
NR 98/2008

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie usaalenia rozkłasów  oszin pracy i harwono rawów syżurów
apaek o ólnososaępnych na aerenie powiaau z orzeleckie o

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym rDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 12184 oraz art. 94 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rDz. U. z 2004 r.,
Nr 53, poz. 533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93,
poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703;
z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485, Nr 184,
poz. 1539; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 217, poz.
1588; z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 75, poz. 492, Nr 166, poz. 11724, po
zasięgnięciu opinii: Burmistrza Miasta Zgorzelec, Wójta Gminy Zgorzelec,
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk,
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, Burmistrza Miasta Zawidów, Wójta
Gminy Sulików oraz Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby
Aptekarskiej we Wrocławiu Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego uchwala, co
następuje:
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§ 1

1. Ustala się rozkład godzin pracy i harmonogram dy-
żurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta
Zgorzelec i gminy Zgorzelec stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się harmonogram dyżurów w dni świąteczne
dla aptek ogólnodostępnych działających na terenie
miasta Zgorzelec i gminy Zgorzelec  stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozkład godzin pracy i harmonogram dy-
żurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta i
gminy Bogatynia  stanowiący załącznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały.

4. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie miasta i gminy Pieńsk, gminy i
miasta Węgliniec, gminy Sulików i miasta Zawidów
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 6/2003 Zarządu Powiatu Zgo-
rzeleckiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wpro-
wadzenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgorzelec-
kiemu.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie In-
formacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Zgorzelcu.

CZŁONKOWIE ZARZZDU

PIOTR WORONIAK
JAN MICHALSKI

IRENEUSZ OWSIK.
MARIUSZ TURENIEC

JERZY ZAGAJSKI

Załącznik nr 1 so uchwały Zarząsu
Powiaau Z orzeleckie o nr 98/2008
z snia 31 saycznia 2008 r. (poz. 555)

ROZKŁAD GODZIN PRACY I HARMONOGRAM DYŻURÓW
APTEK OGÓLNODOSTSPNYCH DZIAŁAJĄCYCH

NA TERENIE MIASTA ZGORZELEC I GMINY ZGORZELEC

Lp. Nazwa i asres apaeki Gosziny pracy Dyżury całosobowe
w sniach

1.
Apteka  ”APTECUS VII” Real
ul. Słowiańska 2, Zgorzelec

Poniedziałek–sobota
             9.00–21.00

niedziela 10.00–20.00

04-10.02.2008
02-08.06.2008

29.09.-05.10.2008
26.01-01.02.2009

2.
Apteka  ,,ARNIKA”,
ul. Broniewskiego 28, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
              8.00–20.00

sobota  8.00–15.00

11-17.02.2008
09-15.06.2008
06-12.10.2008
02-08.02.2009

3.
Apteka ,, 23- 031 CEFARM”,
ul. Piłsudskiego 6, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
              8.00–18.00
 sobota  8.00–14.00

18-24.02.2008
16-22.06.2008
13-19.10.2008

  09-15.02.2009 *

4.
Apteka ,,CENTRALNA”,
ul. Tuwima 35a, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
              8.30–18.30
 sobota  9.00–14.00

25.02-02.03.2008
23-29.06.2008
20-26.10.2008

5.
Apteka ,,CITO”,
ul. Daszyńskiego 75a, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
              9.00–19.00
 sobota  9.00–14.00

03-09.03.2008
30.06-06.07.2008
27.10.-02.11.2008

6.
Apteka „DR MAX” Kaufland
ul. Armii Krajowej 29, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
             8.00–21.00
 sobota  9.00–21.00

niedziela  9.00–19.00

10-16.03.2008
07-13.07.2008
03-09.11.2008

7.
Apteka ,,FORTE”,
ul. Chopina 1a, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
             9.00–19.00
 sobota  9.00 - 14.00

17-23.03.2008
14-20.07.2008
10-16.11.2008



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 41 –  3032  – Poz. 555

8.
Apteka „INTER APTEKA” Carrefour
ul. Jeleniogórska 42, Łagów

poniedziałek–sobota
             9.00–21.00

niedziela 10.00–20.00

24-30.03.2008
21-27.07.2008
17-23.11.2008

9.
Apteka ,,ŁUŻYCKA”,
ul. Warszawska 5/2, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
             9.00–19.00
sobota  9.00–14.00

31.03-06.04.2008
28.07-03.08.2008

24-30.11.2008

10.
Apteka ,,MIEJSKA”,
ul. Warszawska 30b, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
             9.00–17.00

07-13.04.2008
04-10.08.2008
01-07.12.2008

11.
Apteka ,,POD AKACJAMI”,
ul. Kościuszki 49, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
              7.30–22.30
 sobota  8.00–21.00

niedziela 10.00–20.00

14-20.04.2008
11-17.08.2008
08-14.12.2008

12.
Apteka ,,POD KASZTANAMI”,
ul. Łużycka 24, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
             8.00–19.00
 sobota  9.00–14.00

    21-27.04.2008
    18-24.08.2008
    15-21.12.2008

13.
Apteka ,,SUPERAPTEKA”
ul. Kościuszki 51, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
8.00–20.00

28.04.-04.05.2008
     25-31.08.2008
    22-28.12.2008

14.
Apteka ,,UTIS”,
ul. lubańska 11-12, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
8.00–19.00

05-11.05.2008
01-07.09.2008

29.12.08-04.01.2009

15.
Apteka „W PRZYCHODNI”
ul. Warszawska 30, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
            8.00–18.00
sobota  9.00–14.00

12-18.05.2008
08-14.09.2008
05-11.01.2009

16.
Apteka ,,ZACHODNIA”,
ul. Iwaszkiewicza 12–14,
Zgorzelec

poniedziałek–piątek
9.00–18.00

sobota  9.00–13.00

     19-25.05.2008
     15-21.09.2008
     12-18.01.2009

17.
Apteka ,,ZDROWIE”,
ul. Poniatowskiego 23a, Zgorzelec

poniedziałek–piątek
9.00–18.00

sobota  9.00–13.00

   26.05-01.06.2008
        22-28.09.2008
        19-25.01.2009

*zakończenie dyżuru
Godziny pracy aptek w czasie pełnienia dyżurów całodobowych:
poniedziałek–piątek 22.00–9.00
sobota 21.00–9.00
niedziela 20.00–8.00

Załącznik nr 2 so uchwały Zarząsu
Powiaau Z orzeleckie o nr 98/2008
z snia 31 saycznia 2008 r. (poz. 555)

HARMONOGRAM DYŻURÓW W DNI ŚWIĄTECZNE
DLA APTEK OGÓLNODOSTSPNYCH DZIAŁAJĄCYCH

NA TERENIE MIASTA ZGORZELEC I GMINY ZGORZELEC

Lp. Nazwa  apaeki Daaa pełnienia syżuru

1.
Apteka „ INTER APTEKA”,
ul. Jeleniogórska 42, Łagów 23.03.2008 r.

2.
Apteka „POD KASZTANAMI”,
ul. Łużycka 24, Zgorzelec

24.03.2008 r.

3.
Apteka „W PRZYCHODNI”,
ul. Warszawska 30, Zgorzelec

01.05.2008 r.

4.
Apteka „ZACHODNIA”,
ul. Iwaszkiewicza 12-14, Zgorzelec

03.05.2008 r.

5.
Apteka „ZDROWIE”,
ul. Poniatowskiego 23a, Zgorzelec

22.05.2008 r.

6.
Apteka „ SUPERAPTEKA”,
ul. Kościuszki 51, Zgorzelec

15.08.2008 r.

7.
Apteka „DR MAX”,
ul. Armii Krajowej 29, Zgorzelec

01.11.2008 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 41 –  3033  – Poz. 555

8.
Apteka „APTECUS VII”,
ul. Słowiańska 2, Zgorzelec

11.11.2008 r.

9.
Apteka „ 23-031 CEFARM”,
ul. Piłsudskiego 6, Zgorzelec

25.12.2008 r.

10.
Apteka „CENTRALNA”,
ul. Tuwima 35a, Zgorzelec

26.12.2008 r.

11.
Apteka „CITO”,
ul. Daszyńskiego 75a, Zgorzelec

01.01.2009 r.

Godziny pracy aptek w dni świąteczne od godz. 8.00 do 8.00 następnego dnia.

Załącznik nr 3 so uchwały Zarząsu
Powiaau Z orzeleckie o nr 98/2008
z snia 31 saycznia 2008 r. (poz. 555)

ROZKŁAD GODZIN PRACY I HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTSPNYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY  OGATYNIA

Lp. Nazwa i asres apaeki Gosziny pracy
Dyżury całosobowe

w sniach
1. Apteka „Miepska”,

ul. Armii Czerwonej 2, Bogatynia
poniedziałek – piątek 8.00–19.00

sobota 8.00–15.00
04–10.02.2008

31.03–13.04.2008
02–15.06.2008
04–17.08.2008
06–19.10.2008
08–21.12.2008

2. Apteka „Roszinna”,
ul. Fabryczna 2, Bogatynia

poniedziałek – piątek 8.00–20.00
sobota  9.00–14.00

11–17.02.2008
14–20.04.2008
16–22.06.2008
18–24.08.2008
20–26.10.2008

26.01–01.02.2009
3. Apteka „Serbinów”,

ul. Wyczółkowskiego 34, Bogatynia
poniedziałek – piątek 8.00 – 19.00

sobota  8.30 – 14.00
18–24.02.2008
21–27.04.2008
23–29.06.2008
25–31.08.2008

27.10–02.11.2008
29.12.2008–04.01.2009

4. Apteka „Viaa”,
ul. Daszyńskiego 43a, Bogatynia

poniedziałek – sobota 9.00–21.00
niedziela 10.00–18.00

25.02–02.03.2008
28.04–04.05.2008
30.06–06.07.2008

01–07.09.2008
03–09.11.2008
05–11.01.2009

5. Apteka „Fawilipna”,
ul. Kossaka 51, Bogatynia

poniedziałek – piątek 8.00–19.00
sobota  8.00–14.00

03–09.03.2008
05–11.05.2008
07–13.07.2008
08–14.09.2008
10–16.11.2008
12–18.01.2009

6. Apteka „Cenaruw”,
ul. Waryńskiego 29, Bogatynia

poniedziałek – piątek  8.00–9.00
sobota  9.00–14.00

10–16.03.2008
12–18.05.2008
14–20.07.2008
15–21.09.2008
17–23.11.2008
19–25.01.2009

7. Apteka „Libra”,
ul. Rolnicza 25, Sieniawka

Apteka zawiesiła działalnośu

8. Apteka „Zaaonie”,
ul. Spacerowa 10, Bogatynia

poniedziałek – sobota 8.00 – 15.00 leki ratujące życie wydawane
są całodobowo

9. Apteka „Iwpuls”,
ul. Daszyńskiego 23, Bogatynia

poniedziałek – piątek 8.00–20.00
sobota  9.00–13.00

17–23.03.2008
19–25.05.2008
21–27.07.2008
22–28.09.2008
24–30.11.2008
22–28.12.2008
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10. Apteka „Markocice”,
ul. II Armii Wojska Polskiego 8, Bogaty-
nia

poniedziałek–piątek
8.00–20.00

sobota  8.00–15.00

24–30.03.2008
26.05–01.06.2008
28.07–03.08.2008
29.09–05.10.2008

01–07.12.2008
   02–08.02.2009 *

* zakończenie dyżuru
Godziny pracy aptek w czasie pełnienia dyżurów całodobowych:
poniedziałek – piątek 21.00–8.00
sobota 21.00–10.00
niedziela 18.00–8.00 z wyjątkiem dni świątecznych tj. 23.03.2008; 24.03.2008; 01.05.2008; 03.05.2008;
22.05.2008; 15.08.2008; 01.11.2008; 11.11.2008; 25.12.2008; 26.12.2008; 01.01.2009 apteki rozpoczy-
nają dyżur od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

Załącznik nr 4 so uchwały Zarząsu
Powiaau Z orzeleckie o nr 98/2008
z snia 31 saycznia 2008 r. (poz. 555)

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTSPNYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY PIEŃSK, GMINY I MIASTA WSGLINIEC, GMINY SULIKÓW I MIASTA ZAWIDÓW

Lp. Nazwa i asres apaeki Gosziny  pracy Uwa i
1. Apteka „Pos Klonew”

ul. Traugutta 6, Pieńsk
poniedziałek – piątek  9.00–18.00

sobota 9.00–14.00
2. Apteka „Wiosenna”

ul. Bolesławiecka 18 b, Pieńsk
poniedziałek – piątek 8.00–18.00

sobota 9.00–13.00
3. Apteka „Nas Nysą”

ul. Traugutta 5/2, Pieńsk
poniedziałek – piątek 9.00–18.00

sobota 9.00–14.00
4. Apteka „Pos Słońcew”

ul. Sikorskiego 40, Węgliniec
poniedziałek – piątek 8.00–17.00

sobota 9.00–12.30
prowadzi pogotowie
pracy – recepty
realizowane są
po godzinach pracy
apteki

5. Apteka
ul. Wojska Polskiego 18, Sulików

poniedziałek – piątek 8.00–15.00

6. Apteka  „Ewa”
ul. M. Skłodowskiej – Curie 1, Zawidów

poniedziałek – piątek 9.00–17.00
sobota 9.00–14.00
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OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO

w sprawie operaau opisowo-karao raficzne o ewisencpi busynków i lokali
sla wiasaa Chopnów i wiasaa Prochowice

Starosta legnicki podaje do wiadomości, że projekt operatu opisowo-
kartograficznego założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Chojnowa
i miasta Prochowice, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków od
dnia 26 stycznia 2008 r.
Jednocześnie informuję , że zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne rDz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 ze zm.4 każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte
w operacie ewidencji budynków ujawnione w operacie opisowo-
kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego informacji, zgłaszau zarzuty do
tych danych.
Organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków  miasta Chojnowa
i miasta Prochowice jest Starosta legnicki.

STAROSTA

JAROSŁAW HUMENNY
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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZSDU REGULACJI ENERGETYKI

w sprawie oswowy zwiany koncespi sla MPEC TERMAL S.A.
z sieszibą w Lubinie

W dniu 5 lutego 2008 r. decyzją Prezesa URE nr 208 OWR/339/2008
oswówiono zwiany koncespi, udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 28 paź-
dziernika 1998 r. nr WCC/431/208/U/OT-6/98/JK ze zmianami, na prowa-
dzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła sla Miepskie o Przessię-
biorsawa Ener eayki Cieplnep TERMAL S.A. z siedzibą w lubinie.

Uzasasnienie

Wnioskiem z dnia 23 stycznia 2006 r. MPEC TERMAl S.A. wystąpił
o zmianę decyzji koncesyjnej na wytwarzanie ciepła, wnosząc o zmianę
przedmiotu i zakresu działalności. W trakcie postępowania administracyjnego
zebrane dowody w sprawie wykazały, że MPEC TERMAl S.A. nie prowadzi
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła od dnia 1 lipca
2005 r., gdyż wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy VI Wydział Gospo-
darczy z dnia 16 stycznia 2002 r. rozstrzygnięto jednoznacznie problemy
własnościowe dotyczące kotłowni zlokalizowanej w lubinie przy ul. Przemy-
słowej 2.
W świetle tego wyroku MPEC TERMAl S.A. nie posiada aktualnie tytułu
prawnego do pomieszczeń kotłowni, co jest jednym z warunków prowadze-
nia działalności wytwórczej. Nie ma także możliwości technicznych prowa-
dzenia działalności koncesjonowanej w zakresie wytwarzania ciepła, gdyż
posiadane kotły są wyłączone i nie są dopuszczone przez Urząd Dozoru
Technicznego do eksploatacji, co świadczy o braku możliwości technicznych
gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej.
W tym stanie faktycznym i prawnym zmiana zakresu przedmiotowego kon-
cesji na prowadzenie działalności gospodarczej, w obiekcie który jest  wła-
snością innego podmiotu, nie znajduje uzasadnienia, zwłaszcza w kontekście
dyspozycji zawartej w treści art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo energe-
tyczne, która nakazuje okazanie przez podmiot ubiegający się o koncesję, iż
posiada możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie
działalności koncesjonowanej.
Wobec powyższego – orzeczono pak w rozsarzy nięciu.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO

 ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGUlACJI ENERGETWKI

z siedzibą we Wrocławiu
Jadwiga GogolewsGa
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywau:

14 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,

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

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

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

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

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

Wysawca: Wojewoda Dolnośląski

Resakcpa: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skłas, sruk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dysarybucpa: ael. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
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