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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 
NR XIV/79/2007 

z dnia 29 grudnia 2007 r. 

w sprawie regulawisu owre lagulego w sowo l oraz szlzegkoowe waruswi 
prz zsawasia saulz lielow dodatwkw: wot wal gsego, fuswl gsego 
i za  waruswi   pral   oraz  siewtkr lh  iss lh  swoadsiwkw  w sagrodzesia, 

a tawże w sowo li dodatwu wieszwasiowego sa row 2008 

 na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 56 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
nr 97, poz. 676 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
nr 162, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra 
Edukacji narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 22, 
poz. 181 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

 
 

Regulawis 
owre lagul  w sowo l oraz szlzegkoowe waruswi prz zsawasia saulz lielow dodatwkw: wot wal gsego, fusw-
l gsego i za waruswi pral  oraz siewtkr lh iss lh swoadsiwkw w sagrodzesia, a tawże w sowo li dodatwu 
wieszwasiowego 
 
 

R o z d z i a ł  1 

Postasowiesia ogklse 

§ 1 

1. Przyjmuje się Regulamin wynagradzania nauczycieli 
szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 
Gmina Głuszyca. 

2. Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady 
wypłacania nauczycielom dodatku za uciążliwe 
trudne warunki pracy, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraź-
nych, wynagrodzenie za pracę w święta i dni wolne 
od pracy, zasady tworzenia funduszu nagród, do-
datku mieszkaniowego. 

R o z d z i a ł  2 

Dodatew wot wal gs  

§ 2 

1. Tworzy się fundusz na dodatek motywacyjny dla 
nauczycieli w wysokości 6a wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela mianowanego z wykształ-
ceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem 
pedagogicznym, a dla dyrektorów 10–60a jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy 
niż jeden rok szkolny. 

3. nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dy-
rektor szkoły w ramach posiadanych środków fi-
nansowych. 

6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów 
z uwzględnieniem możliwości oraz warunków  
pracy, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzonych wynikami  klasyfika-
cji, promocji, efektami egzaminów i sprawdzia-
nów albo sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach, 

2) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki oraz 
umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, 

3) jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, systema-
tyczne przygotowywanie się do przydzielonych 
obowiązków, podnoszenie umiejętności zawo-
dowych, dbałość o estetykę powierzonych po-
mieszczeń, pomocy dydaktycznych i innych 
urządzeń szkolnych, prawidłowe prowadzenie 
dokumentacji szkolnej, rzetelne i terminowe 
wywiązywanie się z poleceń służbowych oraz 
przestrzeganie dyscypliny pracy, 

6) przynajmniej dobra ocena pracy, 
5) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

o których mowa w art. 62 ust. 2 pkt. 2 i 3 Kar-
ty nauczyciela, a w szczególności: udział w or-
ganizowaniu imprez, uroczystości szkolnych, 
udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
opieka nad organizacjami uczniowskimi działają-
cymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji kole-
żeńskich. 
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5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje 
Burmistrz przy zachowaniu następujących zasad 
i kryteriów:  
1) dodatek motywacyjny przyznawany jest na 

sześć miesięcy,  
2) dyrektorowi, któremu powierzono stanowisko 

po raz pierwszy przyznaje się dodatek w wyso-
kości 10a, z wyjątkiem dyrektorów powoła-
nych na kolejne kadencje, 

3) dodatek motywacyjny przyznawany jest w ści-
słym związku z osiąganymi wynikami pracy na 
stanowisku dyrektora szkoły zgodnie z przyję-
tymi kryteriami i określonymi zadaniami: 
a) osiągnięcia uczniów w zawodach, konkur-

sach i olimpiadach na szczeblu gminnym, 
powiatu i wojewódzkim, 

b) efekty wdrażania przedsięwzięć i programów 
w zakresie podwyższania jakości pracy, 

c) efekty podejmowanej współpracy z organiza-
cjami działającymi na rzecz edukacji oraz in-
nymi instytucjami, organizacjami, zakładami 
pracy na rzecz polepszenia pracy szkoły, 

d) wyniki mierzenia jakości pracy, 
e) znajomość przepisów prawa oświatowego 

oraz stosowania ich w bieżącej działalności 
i kierowaniu szkołą, 

f) pozyskiwanie dochodów własnych i właści-
we gospodarowanie nimi, 

g) jakość prowadzonej polityki kadrowej, 
h) umiejętność tworzenia korzystnej atmosfery 

pracy i nauki oraz rozwiązywania konfliktów,  
i) celowe i właściwe gospodarowanie mieniem 

szkoły oraz dbałość o estetykę i stan higie-
niczno-sanitarny obiektu i otoczenia, 

j) współpraca z organem prowadzącym szkołę 
oraz z organem sprawującym nadzór pedago-
giczny, 

k) samokształcenie i doskonalenie zawodowe 
dyrektora, 

l) kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry 
pedagogicznej w kierunkach wynikających 
z potrzeb szkoły. 

6. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może 
przekroczyć 20a wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela mianowanego z wykształceniem wyż-
szym magisterskim z przygotowaniem pedagogicz-
nym,  a  dla  nauczyciela  zajmującego  stanowisko 
kierownicze 60a jego wynagrodzenia zasadnicze-
go. 

7. nauczycielom, którzy przebywają na urlopie dla 
poratowania  zdrowia,  nie  przyznaje  się  dodatku 
motywacyjnego. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
we Wrocławiu nK.II.0916-10/55/08 z dnia 7 marca 
2008 r. na § 2 ust. 7). 

R o z d z i a ł  3 

Dodatew fuswl gs  

§ 3 

1. nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości określonej wg tabeli: 

lp. stanowisko 
m-czny a 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

 1. Dyrektor przedszkola czynnego 
ponad 5 h dziennie 

15 – 65 

 2. Dyrektor szkoły liczącej do 
8 oddziałów 

20 – 55 

 3. Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 
16 oddziałów 

25 – 75 

 6. Dyrektor szkoły liczącej od 17 
i więcej oddziałów 

30 – 75 

 
2. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole 

liczącej co najmniej 12 oddziałów. 
3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora wynosi 

od 10 do 60a  przyznanego  dodatku  dla  dyrek-
tora. 

6. Dodatek funkcyjny ustalony dla dyrektora przysłu-
guje również innym osobom wskazanym do zastę-
powania dyrektora w czasie jego nieobecności 
w szkołach, w których nie przewidziano stanowiska 
wicedyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po jednym miesiącu peł-
nienia zastępstwa. 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi 
placówki w wysokości ustalonej dla dyrektora szko-
ły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego na-
stępującego po trzech miesiącach pełnienia zastęp-
stwa za nieobecnego dyrektora. 

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za 
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
obowiązków z innych powodów, do których został 
przypisany ten dodatek. Jeżeli zaprzestanie pełnie-
nia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia, to 
od tego dnia. 

7. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi 
z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wy-

sokości 50 zł miesięcznie za: 
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozwo-

ju zawodowego nauczyciela oraz opracowa-
nie projektu oceny dorobku zawodowego na-
uczyciela, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysoko-
ści od 6–6a wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela stażysty z wykształceniem wyższym 
mgr z przygotowaniem pedagogicznym mie-
sięcznie za: 
a) planowanie i organizowanie różnych form ży-

cia zespołowego integrujących uczniów, 
b) planową i systematyczną realizację programu 

wychowawczego szkoły, 
c) współpracę z rodzicami, wspieranie ich 

w wychowywaniu dzieci i włączanie w życie 
klasy i szkoły oraz opiekę nad uczniami wy-
magającymi pomocy. 

8. Dodatek za wychowawstwo przysługuje również 
nauczycielom przedszkoli w ramach posiadanych 
środków  finansowych  w wysokości od 6–6a wy- 
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nagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty 
z wykształceniem wyższym mgr z przygotowa-
niem pedagogicznym miesięcznie. 

  9. nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek za 
wychowawstwo tylko za jeden oddział lub grupę, 
niezależnie od liczby oddziałów lub grup, w któ-
rych prowadzą zajęcia. nauczycielom, o których 
mowa wyżej, zatrudnionym w niepełnym wymia-
rze godzin przysługuje dodatek za wychowaw-
stwo w wysokości proporcjonalnej do zatrudnie-
nia. 

10. Wysokość dodatków funkcyjnych w granicach 
stawek określonych tabelą ustala dla dyrektorów 
Burmistrz, a dla wicedyrektorów oraz innych 
uprawnionych nauczycieli dyrektor szkoły, 
uwzględniając między innymi wielkość szkoły, wa-
runki organizacyjne, złożoność zadań wynikają-
cych z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kie-
rowniczych w szkole. 

11. W razie zbiegu tytułów do dwóch dodatków funk-
cyjnych określonych w ust. 1 i 3 przysługuje jeden 
dodatek wyższy. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 
Sądu  Administracyjnego  we  Wrocławiu  nK.II.0916-
-10/55/08 z dnia 7 marca 2008 r. na § 3 ust. 6, 
ust. 7 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, b, c). 

R o z d z i a ł  6 

Dodatwi za trudse i uliużliwe waruswi pral  

§ 6 

1. nauczycielom pracującym w trudnych warunkach 
przysługuje z tego tytułu dodatek za prowadzenie 
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowa-
nego do kształcenia specjalnego w wysokości 20a 
stawki godzinnej. 

2. nauczycielom przysługuje dodatek za uciążliwe 
warunki pracy niezależnie od pobieranego dodatku 
za trudne warunki pracy w wysokości 10a wyna-
grodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć wy-
mienionych w ust. 1 w klasie, w której znajduje się 
co najmniej jedno dziecko, którego rodzaj i stopień 
niepełnosprawności został określony w § 2 pkt. 1 
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 (Dz. U. nr 17, poz. 162). 

3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowa-
nego przez nauczyciela obowiązującego pensum 
w warunkach trudnych i uciążliwych. 

6. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 
dla zdrowia  określony  jest  przez  odrębne  przepi-
sy. 

5. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycie-
lowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 
w wysokości 20a godzinnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego, jednakże nie niższe niż ustalone 
na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy. (Skarga 
Wojewody  Dolnośląskiego  do  Wojewódzkiego  
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu nK.II.0916-
-10/55/08 z dnia 7 marca 2008 r. na § 6 ust. 5). 

R o z d z i a ł  5 

W sagrodzesie za godzis  posadw wiarowe 
oraz za godzis  zastępstw doraźs lh 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego /łącznie z dodatkami za warunki pracy/ przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzysku-
je się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin przez 6,16 z zaokrągleniem do pełnych go-
dzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw doraź-
nych ustala się tak jak za jedną godzinę ponadwy-
miarową.  

R o z d z i a ł  6 

W sagrodzesie odrębse i za zagęlia dodatwowe 

§ 6 

1. nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których 
praca odbywa się przez pięć dni w tygodniu, którzy 
realizują zajęcie w dniu wolnym od pracy, oraz 
w święto przypadające poza dwoma dniami wol-
nymi od pracy, realizują planowane i odpowiednio 
udokumentowane zorganizowane zajęcia dydak-
tyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie 
otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego przy-
sługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie 
przepracowane godziny ponadwymiarowe. 

2. nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, 
sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad 
przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu 
odrębne wynagrodzenie. 

3. nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego 
w umowie o pracę. 

6. nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za 
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
a także  za  inne  okresy,  za  które  na  podstawie 
odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodze-
nie. 

5. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykony-
wania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 6 
ustala się, dzieląc wszystkie składniki wynagrodze-
nia wypłacane z góry przez 30 i mnoży przez liczbę 
dni niewykonywania pracy. 

6. Dodatki funkcyjne, motywacyjne, za wysługę lat 
przysługują za dni, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 
Sądu  Administracyjnego  we  Wrocławiu  nK.II.0916-
-10/55/08 z dnia 7 marca 2008 r. na § 6 ust. 1, 
ust. 2, ust. 3, ust. 6, ust. 6). 
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R o z d z i a ł  7 

Fusdusz sagrkd 

§ 7 

Podział środków na nagrody ze specjalnego funduszu 
nagród oraz zasady, kryteria i tryb przyznawania okre-
ślone są w odrębnej uchwale, zgodnie z art. 69 Karty 
nauczyciela. 

R o z d z i a ł  8 

Dodatew wieszwasiow  

§ 8 

1. nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim lub mie-
ście liczącym do 5000 mieszkańców ma prawo do 
lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której po-
łożona jest szkoła. 

2. nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posiada-
jącemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy, któ-
rego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinne-
go nauczyciela. 

3. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, 
/dyrektora/, nauczycielowi dodatek przyznaje dyrek-
tor, dyrektorowi szkoły Burmistrz. 

6. Dodatek wypłacany jest co miesiąc w wysokości: 
1) 6a najniższego wynagrodzenia ustalonego przez 

MPiPS dla 1 osoby, 
2) 6a najniższego wynagrodzenia ustalonego przez 

MPiPS dla 2 osób, 
3) 8a najniższego wynagrodzenia ustalonego przez 

MPiPS dla 3 osób, 
6) 10a najniższego wynagrodzenia ustalonego 

przez MPiPS dla 6 i więcej osób. 
5. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do 

pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,69 zł 
pomija się, a kwotę 0,50 zł zaokrągla się do pełne-
go złotego. 

6. Do osób, o których mowa w pkt. 6, zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących, 
współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostają-
cych na jego wyłącznym utrzymaniu. 

7. nauczycielowi oraz jego współmałżonkowi będą-
cemu także nauczycielem przysługuje jeden doda-
tek w wysokości określonej w ust. 6. 

8. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkal-
nego. 

9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr IV/22/2007 Rady Miejskiej 
w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do-
datków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodze-
nia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na 
rok 2007. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Głuszyca. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2008 r. 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 JAN CHMURA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDAINA-ZDRÓJ 
NR XIV/75/08 

z dnia 15 lutego 2008 r. 

w sprawie zasad worz stasia z gwiss lh obiewtkw i urzudzes uż telzso li 
publilzseg oraz sposobu  ustalasia les i opoat za worz stasie z t lh obiewtkw 

i urzudzes 

 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 162, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 63 z późn. 
zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) gminie – rozumie się przez to Miasto Jedlina-Zdrój; 
2) Burmistrzu Miasta – rozumie się przez to Burmi-

strza Miasta Jedlina-Zdrój; 
3) Radzie Miasta – rozumie się przez to Radę Miasta 

Jedlina-Zdrój; 
6) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej – 

rozumie się przez to obiekty i urządzenia wyodręb-
nione i zorganizowane przez gminę w prawnie do-
puszczalnej formie, a w szczególności: boiska spor-
towe, hale sportowe, korty tenisowe, sale gimna-
styczne, kąpieliska, baseny, wyciągi narciarskie, to-
ry saneczkowe, pracownie komputerowe, stołówki, 
świetlice, pomieszczenia do nauki i inne pomiesz-
czenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposaże-
niem będące własnością gminy lub we władaniu 
gminnych jednostek organizacyjnych; 

5) korzystającym – rozumie się przez to osobę fizycz-
ną lub prawną, która na mocy umowy, wykupione-
go biletu wstępu lub wniesionej opłaty zajmuje 
obiekt lub urządzenie w szczególności w celu od-
bycia spotkania, przedstawienia, koncertu, zawo-
dów, nauki, treningu, przejazdu, pokazu, zabawy, 
dyskoteki, a także widowiska z udziałem publiczno-
ści bądź prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 2 

Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej:  
1) obiekty i urządzenia użyteczności publicznej mogą 

być udostępniane osobom fizycznym i prawnym 
w tym prowadzącym działalność gospodarczą; 

2) korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej odbywa się na podstawie właściwego 
dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu 
uchwalonego przez Radę Miasta oraz zgodnie 
z harmonogramem ustalonym przez dyrektora lub 
kierownika jednostki organizacyjnej gminy, włada-
jącego danym obiektem i urządzeniem. 

§ 3 

1. Korzystanie z gminnych obiektów  i urządzeń uży-
teczności publicznej ma charakter odpłatny. Jeżeli 
podstawa do ustalania opłat i cen za korzystanie 
z obiektów i urządzeń nie została przewidziana 
w ustawie szczególnej, wysokość tych opłat i cen 
albo sposób ich ustalania określa Burmistrz Miasta 
w zarządzeniu. 

2. Wysokości cen i opłat albo sposób ustalania cen 
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej może przewidywać ulgi i zwol-
nienia. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDAINA-ZDRÓJ 
NR XIV/77/08 

z dnia 15 lutego 2008 r. 

zwiesiagula ulhwaoę sr XIII/74/99 Rad  Miegswieg w Jedlisie-Zdrogu z dsia 29  
paździersiwa  1999  r.   w  sprawie   owre lesia  zasad  sprzedaż   lowali 

wieszwals lh i uż twow lh 

 na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 162, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2006 r. nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W  uchwale  nr  XIII/76/99  Rady  Miejskiej w Jedlinie-
-Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie 
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
i użytkowych z późniejszymi zmianami, po § 2 dodaje 
się § 2a w brzmieniu: 
“§ 2a. nabywca lokalu przed zawarciem umowy 
przenoszącej własność zobowiązany jest do zwrotu na 
rzecz gminy, kwoty odpowiadającej udziałowi 
procentowemu danego lokalu w nieruchomości 
wspólnej, wpłaconej przez gminę na fundusz 
remontowy utworzony przez wspólnotę mieszkaniową, 
wyliczonej na dzień zawarcia umowy przenoszącej 
własność, pomniejszonej o kwotę wydatkowaną do 
tego dnia z funduszu remontowego na wykonane 
remonty". 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina-Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDAINA-ZDRÓJ 
NR XIV/78/08 

z dnia 15 lutego 2008 r. 

ulh lagula ulhwaoę sr XXXVI/192/06 Rad  Miasta Jedlisa-Zdrkg z dsia 
26 st lzsia 2006 r.  w sprawie  w rażesia  zgod   sa  udzielesie  bosifiwat  
od opoat  z t tuou przewsztaolesia prawa uż twowasia wielz stego w prawo 

woasso li sierulhowo li 

 na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 162, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175, poz. 1659  
z późn. zm.) oraz § 37 ust. 2 Statutu Miasta Jedlina Zdrój uchwalonego 
uchwałą nr XLIII/230/06 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 października 
2006 r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina-Zdrój, Rada Miasta Jedlina-Zdrój 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr XXXVI/192/06 Rady Miasta 
Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina-Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIAICZU 
NR XXI/86/08 

z dnia 12 marca 2008 r. 

o zwiasie ulhwao  w sprawie owre lesia w sowo li opoat za worz stasie 
przez    ulzsikw    z   posiowkw    w   stookwwalh   szwols lh   w   szwooalh 

prowadzos lh  przez  Gwisę  Mililz 

 na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 162, poz. 1591 
z późn. zm.1) w związku z art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.2) Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIX/75/07 Rady Miejskiej w Miliczu 
z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wyso-
kości opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków 
w stołówkach szkolnych w szkołach prowadzonych 
przez  Gminę  Milicz  wprowadza  się  następujące 
zmiany: 
1) w § 1 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7) Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim za: 
a) pierwsze danie obiadowe w wysokości 

1,10 zł, 
b) drugie danie obiadowe w wysokości 2,50 zł, 

 8) Przedszkolu Samorządowym w Miliczu: 
a) w oddziałach dla dzieci w wieku 3–5 lat za: 

– śniadanie w wysokości 1,50 zł, 
– obiad w wysokości 3,00 zł, 
– podwieczorek w wysokości 1,00 zł, 
 

b) w oddziałach dla dzieci realizujących roczne 
przygotowanie przedszkolne za: 
– herbatę do śniadania w wysokości 1,50 zł 

miesięcznie, 
– obiad w wysokości 3,50 zł”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Milicz. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 16 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY RADY 

 EDMUND BIENKIEWICZ 
 
 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 986, 

nr 153, poz. 1271, nr 216, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2006 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, 

poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1661, nr 175, poz. 1657, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. nr 138, poz. 976, nr 173, poz. 1218.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 

nr 17, poz. 161, nr 96, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1600, nr 269, poz. 2106, z 2006 r. nr 166, 

poz. 1063, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 62, poz. 273, nr 80, poz. 562, nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, 

nr 180, poz. 1280, nr 181, poz. 1292. 
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1072 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIAICZU 
NR XXI/97/08 

z dnia 12 marca 2008 r. 

zwiesiagula ulhwaoę w sprawie stawew podatwu od sierulhowo li 
sa obszarze Gwis  Mililz w rowu 2008 

 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
nr 162, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 i art. 20 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 866 ze zmianami) oraz obwieszczeniem Mini-
stra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku (M. P. z dnia 3 sierpnia 
2007 r. nr 67, poz. 557) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVII/63/07 Rady Miejskiej w Miliczu 
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie  stawek podat-
ku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w roku 
2008 w § 2 ppkt a skreśla się wyrazy „i odprowadza-
niem ścieków”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Milicz. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 PRZEWODnICZĄCY RADY 

 EDMUND BIENKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚAĄSKIEJ 
NR XVI/147/08 

z dnia 27 lutego 2008 r. 

w sprawie owre lesia gkrs lh stawew opoat uiszlzas lh przez woa lilieli 
sierulhowo li  za usougi  w zawresie  odbierasia odpadkw wowusals lh oraz 

oprkżsiasia zbiorsiwkw bezodpo wow lh 

 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 162, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za 
odbiór odpadów komunalnych stałych z częstotliwo-
ścią 1 raz w miesiącu: 
1. Opróżnianie pojemnika 1,1 m3 (1100 l) – 75,00 zł, 
2. Opróżnianie pojemnika 0,26 m3 (260 l) – 32,00 zł. 
3. Opróżnianie pojemnika 0,12 m3 (110–120 l) – 

20,00 zł. 

Wyżej wymienione stawki uwzględniają selektywną 
zbiórkę odpadów, która jest prowadzona na terenie 
gminy Środa Śląska. 

§ 2 

Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za 
odbiór i transport nieczystości ciekłych: za 1 m3 – 
18,60 zł. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XLII/380/06 Rady Miejskiej 
w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie 
górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezod-
pływowych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na terenie gminy 
Środa Śląska w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY RADY 

 ZBIGNIEW SOZAŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 
NR XIX/114/2008 

z dnia 29 lutego 2008 r. 

w sprawie ustalesia regulawisu owre lagulego w sowo l stawew dodatwkw: 
wot wal gsego, fuswl gsego i za waruswi pral  oraz szlzegkoowe waruswi 
ilh prz zsawasia, szlzegkoowe waruswi oblilzasia i w poalasia w sagro-
dzesia za godzis  posadw wiarowe i godzis  doraźs lh zastępstw, a tawże 

w sowo l i waruswi w poalasia dodatwu wieszwasiowego 

 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 162, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 30 ust. 6 i art. 56 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, 
poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Prochowicach uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawa-
nia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypła-
cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego 
w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale. 

Dodatew wot wal gs  

§ 2 

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

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

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

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

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

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

  6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

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

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych, 

  9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

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

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań 

określonych w art. 62 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych, 
b) udział w pracach komisji przedmiotowych 

i innych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działają-
cymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego nr 90 –  6370  – Poz. 1076 

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

kami finansowymi szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicz-

nych w oparciu o posiadane środki finanso-
we, 

b) podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele szkoły, 

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

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

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

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

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

uczycieli, 
f) podejmowanie innych działań mających na 

celu promowanie szkoły; 
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-

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

towe, artystyczne w skali miasta, regionu, 
województwa, kraju, 

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

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

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

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

f) konstruktywna współpraca z radą rodziców 
lub szkoły i samorządem uczniowskim. 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden 
etat, wynosi w odniesieniu do średniego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa 
w art. 30  ust. 3  Karty  nauczyciela,  zwanego da-
lej „średnim wynagrodzeniem nauczyciela staży-
sty”: 
1) dla dyrektorów szkół 28a, 
2) dla pozostałych nauczycieli 6a. 

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż jeden semestr i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala dyrek-
tor szkoły w oparciu o kryteria – w wysokości od 
3a do 20a otrzymywanego przez nauczyciela 
wynagrodzenia zasadniczego. 

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół ustala 
burmistrz – w wysokości od 3ado 20a otrzymy-
wanego przez dyrektora wynagrodzenia zasadni-
czego. 

7. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
bywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej 
szkole, a nauczyciel, któremu powierzono stanowi-
sko kierownicze, z dniem powierzenia tego stano-
wiska. 

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

9. nauczycielowi przeniesionemu na podstawie 
art. 18 i 19 Karty nauczyciela dodatek motywacyj-
ny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel zo-
stał przeniesiony – po zasięgnięciu opinii dyrektora 
szkoły, w której nauczyciel był poprzednio zatrud-
niony. 

Dodatew fuswl gs  

§ 3 

1. Dodatki funkcyjne przysługują: 
1) dyrektorom szkół w zależności od typu szkoły 

i ilości oddziałów: 
przedszkola i szkoły podstawowe   gimnazja 
– do 8 oddziałów    30a       35a 
– od 9 do 11 oddziałów  35a       60a 
– od 12 do 15 oddziałów  60a       65a 
– powyżej 15 oddziałów  65a       50a 

2) wicedyrektorom i kierownikom przewidzianym 
w statucie szkoły i uwzględnionym w zatwier-
dzonym arkuszu organizacji szkoły od 1a do 
30a średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty, 

3) nauczycielom – wychowawcom klas lub oddzia-
łów i grup przedszkolnych: 
a) do 15 uczniów – w wysokości do 3a śred-

niego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
b) powyżej 15 uczniów – w wysokości od 3 do 

6a średniego wynagrodzenia stażysty, 
6) nauczycielom-opiekunom stażu w wysokości do 

3,6a średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty, 

5) nauczycielom – doradcom metodycznym w wy-
sokości do 30a wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty. 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych określonych 
w ust. 1 ustala dla dyrektorów Burmistrz Miasta, 
a dla pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły, 
uwzględniając odpowiednio m.in. wielkość szkoły, 
jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynika-
jących z funkcji, wyniki pracy. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego nK.II.0911-
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-7/169/08 z dnia 20 marca 2008 r. stwierdzono 
nieważność § 3 ust. 2 we fragmencie: „wyniki pra-
cy”). 

3. Dodatek dla nauczyciela opiekuna stażu przysługuje 
za każdą osobę odbywającą staż, a dla wycho-
wawcy za każdą klasę lub oddział. W przedszkolu 
przysługuje jeden dodatek niezależnie od liczby 
grup, w których prowadzi się zajęcia. 

§ 6 

1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwsze-
go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
jednym miesiąca zastępstwa. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie. 

Dodatwi za waruswi pral  

§ 5 

1. nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy 
w trudnych lub uciążliwych warunkach, o których 
mowa w § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
narodowej z dnia 11 maja 2000 r. (Dz. U. nr 39, 
poz. 655). 

2. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach 
wynosi 10a średniego wynagrodzenia stażysty, 
a w warunkach uciążliwych 20a tego wynagro-
dzenia. 

3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowa-
nego przez nauczyciela, w tym pełniącego funkcję 
kierowniczą, obowiązującego pensum w warunkach 
trudnych lub uciążliwych. 

6. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mo-
wa w ust. 3, nauczycielowi przysługuje jeden, ko-
rzystniejszy dodatek. 

W sagrodzesie za godzis  posadw wiarowe 
i godzis  doraźs lh zastępstw 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych 
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warun-
kach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru zajęć, według 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, 
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1, ustala się, mnożąc tygodniowy lub 
realizowany wymiar zajęć przez 6,16 – z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten, że czas zajęć do 
1/2 godziny pomija się, co najmniej 1/2 godziny li-
czy się za pełną godzinę. 

Dodatew wieszwasiow  

§ 7 

1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie 3,5a, 
2) przy dwóch osobach w rodzinie 6,6a, 
3) przy trzech osobach w rodzinie 5,8a, 
6) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 6,9a. 

2. nauczycielski dodatek mieszkaniowy liczy się od 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1, zali-
cza się wspólnie z nim zamieszkujących: 
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła 

dochodów, 
2) dzieci pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

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

3) 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, 

6) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
źródła dochodów, 

5) rodziców nauczyciela pozostających na jego wy-
łącznym utrzymaniu. 

6. nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy 
w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie 
wspólne określają pracodawcę, który będzie wypła-
cał ten dodatek. 

5. nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o których mowa w ust 6, na ich wspólny wniosek. 
nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, 
dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy. 

6. nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

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

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

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej w przypadku jednak, gdy z nauczycielem 
powołanym do służby zawarta była umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta była zawarta,  

6) korzystania z urlopu wychowawczego. 
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§ 8 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 
2008 r. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Prochowice. 
 
 
 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 
 
 
 PRZEWODnICZĄCA 
 RADY MIASTA I GMInY 

 ALICJA SIELICKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW 
NR XVIII/172/08 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie zwias  ulhwao  sr VI/42/07 Rad  Gwis  Dzierżosikw z dsia 
29 warla 2007 r. w sprawie poboru podatwkw od oskb fiz lzs lh: rolsego, 
od   sierulhowo li  i  le sego   oraz   owre lasia   iswasestkw   i  w sowo li 

w sagrodzesia za iswaso 

 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 162 z późn. zm.), art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1986 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. 
nr 96, poz. 631 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 86 
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr VI/62/07 Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków 
od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości 
i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso § 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
12) we wsi Roztocznik – Stanisław Dziagacz. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY 
 RADY GMInY 

 ADAM JAN MAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY AEGNICKIE POAE 
NR XV/81/08 

z dnia 13 marca 2008 r. 

w sprawie zalilzesia drogi pooożoseg w obrębie Nowa Wie  Aegsilwa 
do wategorii drogi gwisseg 

 na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 206, poz. 2086 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę oznaczo-
ną numerem geodezyjnym 630, położoną w obrębie 
nowa Wieś Legnicka na terenie Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej – obszar Legnickie Pole, zgodnie 
z załączonym rysunkiem graficznym. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 16 dni, od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY RADY 

 DARIUSZ MENDRYK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego nr 90 –  6376  – Poz. 1076 

Zaoulzsiw  do  ulhwao   Rad   Gwis  
Aegsilwie Pole sr XV/81/08 z dsia 
13 warla 2008 r. (poz. 1076) 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego nr 90 –  6375  – Poz. 1077 i 1078 

1077 

UCHWAŁA RADY GMINY MIDKINIA 
NR XVIII/173/07 

z dnia 27 grudnia 2007 r. 

w sprawie rodzagu  wiadlzes prz zsawas lh ze  rodwkw fisassow lh prze-
zsalzos lh  sa  powol  zdrowotsu  dla  saulz lieli  oraz  saulz lieli ewe-
r tkw  i reslistkw  worz stagul lh  z opiewi  zdrowotseg oraz waruswkw 

i sposobu ilh prz zsawasia 

 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. nr 162, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 72 ust. 1 i ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karty nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 676 
ze zmianami) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W budżecie gminy Miękinia wyodrębnia się corocznie 
środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.  

§ 2 

Środkami, o których mowa w § 1, naliczonymi od 
wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych 
w danym przedszkolu, szkole podstawowej i gimna-
zjum dysponuje dyrektor szkoły, przedszkola, gimna-
zjum, zwany dalej „dyrektorem szkoły”. 

§ 3 

Z funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną mo-
gą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej 
w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dy-
daktyczno-wychowawczych oraz nauczyciele emeryci 
i renciści zwani dalej „nauczycielami”, którzy leczą się 
z powodu przewlekłej choroby lub przebieg choroby 
jest wyjątkowo ciężki. 

§ 6 

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pie-
niężnego. 
 

§ 5 

Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc 
zdrowotną (leczenie) poparty zaświadczeniem lekar-
skim składają zainteresowani nauczyciele do dyrektora 
szkoły. 

§ 6 

Wysokość jednorazowego zasiłku ustala oraz zasiłek 
przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii związ-
ków zawodowych działających w szkole, biorąc pod 
uwagę wysokość dodatkowych kosztów poniesionych 
przez nauczyciela w związku z prowadzeniem leczenia 
oraz całokształt okoliczności wpływających na sytu-
ację materialną. 

§ 7 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Miękinia.  

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 PRZEWODnICZĄCY RADY 

 CZESŁAW OSIECKI 
 
 
 
 
 
 

1078 

UCHWAŁA RADY GMINY MIDKINIA 
NR XX/189/08 

z dnia 29 lutego 2008 r. 

w sprawie liwwidalgi Sawodzielsego Publilzsego Zawoadu Opiewi Zdrowotseg 
w Mięwisi 

 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 162, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 36 i art. 63 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 16, 
poz. 89 z późn. zm.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego nr 90 –  6376  – Poz. 1078 i 1079 

§ 1 

1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Miękini zwany dalej Zakładem. 

2. Otwarcie likwidacji Zakładu ustala się na dzień 
1 maja 2008 roku. 

3. Zakończenie działalności medycznej Zakładu ustala 
się na dzień 31 sierpnia 2008 roku. 

6. Zakończenie czynności likwidacyjnych postępowa-
nia likwidacyjnego Zakładu ustala się na dzień 
31 sierpnia 2008 roku. 

§ 2 

Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowot-
nych bez istotnego ograniczania ich dostępności, wa-
runków udzielania i jakości Zakładu zapewni niepu-
bliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez  
Dolnośląskie  Centrum  Medyczne  DOLMED  Spółka 
Akcyjna, zwaną dalej DCM DOLMED S.A. 

§ 3 

Pracownicy Zakładu z dniem 1 września 2008 roku 
stają się, w trybie art. 231 kodeksu pracy, pracowni-
kami  DCM DOLMED S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

§ 6 

1. Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwida-
cji stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy 
Miękinia. 

2. Środki pieniężne w kasie, na rachunkach banko-
wych oraz lokatach terminowych Zakładu, po za-
spokojeniu wierzytelności, stają się mieniem Gminy 
Miękinia. 

3. Pozostałe składniki materialne i niematerialne Za-
kładu, po zaspokojeniu wierzytelności, stają się 
własnością Gminy Miękinia. 

6. Prawa i obowiązki likwidowanego Zakładu, z wy-
jątkiem wskazanym w ust. 1–3, przejmie DCM 
DOLMED S.A. 

§ 5 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Miękinia. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY RADY 

 CZESŁAW OSIECKI 

 
 
 
 
 

1079 

UCHWAŁA RADY GMINY MIDKINIA 
NR XX/190/08 

z dnia 29 lutego 2008 r. 

w sprawie zwias  ulhwao  w sprawie rodzagu  wiadlzes prz zsawas lh ze 
 rodwkw fisassow lh przezsalzos lh sa powol zdrowotsu dla saulz lieli 
oraz  saulz lieli  ewer tkw i reslistkw  worz stagul lh  z opiewi zdrowotseg 

oraz waruswkw i sposobu ilh prz zsawasia 

 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 162, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 72 ust. 1 i ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karty nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 676 
ze zmianami) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVIII/173/07 Rady Gminy Miękinia 
z dnia 27 grudnia 2008 r. w sprawie rodzaju świad-
czeń przyznawanych ze środków finansowych prze-
znaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 
nauczycieli emerytów i rencistów korzystających 
z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 8 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała wchodzi w życie po 16 dniach od ogło-
szenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego”. 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Miękinia.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po 16 dniach od ogłoszenia 
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY RADY 

 CZESŁAW OSIECKI 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego nr 90 –  6377  – Poz. 1080 

1080 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR 0150-XVIII/132/08 

z dnia 16 lutego 2008 r. 

w sprawie zasad worz stasia ze stookwew szwols lh oraz odpoatso li 
za posiowi   prz gotow wase   w  t lh   stookwwalh,  dla  wtkr lh  orgasew 

prowadzul w gest Gwisa Podgkrz s 

 na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 162, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspierania 
prawidłowego rozwoju uczniów w ramach posiadanej 
bazy prowadzone są stołówki szkolne w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Podgórzyn. 

§ 2 

1. Do korzystania ze stołówek szkolnych uprawnieni 
są: 
a) uczniowie szkół, 
b) nauczyciele i inni pracownicy szkół, 
c) inne osoby niebędące pracownikami szkół. 

2. Posiłki w stołówkach szkolnych wydawane są 
w dni nauki szkolnej za wyjątkiem dnia rozpoczęcia 
roku szkolnego. 

§ 3 

1. Posiłki wydawane w stołówkach są odpłatne. 
2. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej, o któ-

rych mowa w § 2 ust. 1 lit. a, pokrywają jedynie 
koszt surowców zużytych do przygotowania posił-
ków – „wsad do kotła”. 

3. Organ prowadzący szkołę może zwolnić ucznia 
z całości lub części opłat w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach losowych. 

6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji mate-
rialnej rodziny uczeń może otrzymać dofinansowa-
nie do posiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej na 
podstawie obowiązujących przepisów o pomocy 
społecznej. 

§ 6 

1. nauczyciele i inni pracownicy szkół oraz inne osoby 
niebędące pracownikami szkół, o których mowa 
w § 2 ust. 1 lit. b i c), korzystający z posiłków 
w stołówkach szkolnych pokrywają pełny koszt 
przygotowania posiłku w wysokości surowców 
użytych do przygotowania posiłków, powiększony 
o koszty wytworzenie posiłku, wynikający z ewi-
dencji rachunkowo-księgowej według stanu na 
ostatni dzień kwartału poprzedzającego okres ko-
rzystania z posiłków. 

2. Do kosztów wytworzenia posiłków przyjmuje się 
wynagrodzenia osób przygotowujących posiłki, 
koszty energii elektrycznej, gazu, wody i innych 
mediów. 

3. Środki uzyskane od wpłat nauczycieli i pracowni-
ków z tytułu wytworzenia posiłków zwiększają do-
chody Gospodarstwa Pomocniczego. 

§ 5 

1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołów-
kach szkolnych wnoszona jest do 7. każdego mie-
siąca za bieżący miesiąc. 

2. Wysokość opłaty odpowiadać będzie kalkulacji 
kosztu – „wsadu do kotła” ustalonego przez kie-
rownika Gospodarstwa Pomocniczego na podsta-
wie kalkulacji surowców użytych do przygotowania 
posiłków, poniesionych w miesiącu poprzednim. 

§ 6 

1. W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje 
częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie 
do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgło-
szenia nieobecności, z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Zwrotu opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonu-
je się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
lub innych stołujących się, na koniec miesiąca, 
w którym wystąpiły dni nieobecności, w formie od-
pisu z należności za posiłek w następnym miesiącu. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY 
 RADY GMInY 

 LEONARD JASKÓŁOWSKI 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego nr 90 –  6378  – Poz. 1081 

1081 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR 0150-XVIII/135/08 

z dnia 16 lutego 2008 r. 

w sprawie prz gęlia sa row 2008 regulawisu w sagradzasia saulz lieli 
szwko i plalkwew o wiatow lh prowadzos lh przez Gwisę Podgkrz s 
oraz  w wazu   t godsiowego   obowiuzwowego   w wiaru   godzis   zagęl 
d dawt lzs lh,  opiewuslz lh i w lhowawlz lh dla saulz lieli peosiul lh 

fuswlge wierowsilze i pedagogkw szwols lh 

 na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 62 ust. 7 pkt 2 i art. 69 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 oraz art. 56 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta na-
uczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 676 z późn. zm.) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 162, poz. 1591 z późn. zm.) 
z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 22, poz. 181 z późn. zm.), 
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada 
Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość dodatków 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania 
tych dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku 
pracy w niżej określonym brzmieniu: 

R o z d z i a ł  I 

Postasowiesia wstępse 

§ 2 

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pra-
cę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 22, 
poz. 181 z późn. zm.). 

§ 3 

Regulamin określa dla nauczycieli posiadających 
poszczególne stopnie awansu zawodowego sposób 
ustalania wysokości i szczegółowe zasady przyzna-
wania: 
1. dodatku za wysługę lat, 
2. dodatku motywacyjnego, 
3. dodatku funkcyjnego oraz za sprawowanie funkcji 

opiekuna stażu i wychowawstwa klasy, 
6. dodatków za warunki pracy,  
5. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnych zastępstw, 
6. nagród i innych świadczeń wynikających ze sto-

sunku pracy, 
7. nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.  

§ 6 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
  1. Karcie nauczyciela – rozumie się przez to ustawę 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 676 z późn. 
zm.), 

  2. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r., o którym mowa w § 2 pod-
stawy prawnej, 

  3. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin, o którym mowa w art. 62 
ust. 3 lub art. 62 ust. 7 Karty nauczyciela i § 2 
ust. 1 rozporządzenia, 

  6. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

  5. uczniu – rozumie się przez to także wychowanka, 
  6. szkole – rozumie się przez to szkołę, przedszkole, 

dla której organem prowadzącym jest Gmina Pod-
górzyn, 

  7. pracodawcy – rozumie się przez to szkołę, 
  8. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli 

zatrudnionych przez danego pracodawcę, 
  9. wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Podgó-

rzyn, 
10. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 

pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego, 

11. zakładowej organizacji związkowej – rozumie się 
przez to Zarząd Oddziału ZnP w Jeleniej Górze 
i Komisję Międzyzakładową nSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Jeleniej 
Górze. 

§ 5 

1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół. 
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół 

niebędących nauczycielami. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego nr 90 –  6379  – Poz. 1081 

R o z d z i a ł  II 

Dodatew za w sougę lat 

§ 6 

1. nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat. 
2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty 

nauczyciela. 
Dodatek przysługuje: 
– począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca, 

– za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca. 

3. Do okresu, za który przysługuje dodatek za wysługę 
lat, wlicza się: 
– okres urlopu dla poratowania zdrowia, 
– okres nieobecności w pracy z powodu niezdol-

ności do pracy wskutek choroby, okres koniecz-
ności osobistego sprawowania opieki nad dziec-
kiem lub innym chorym członkiem rodziny, jeżeli 
nauczyciel za wyżej wymienione okresy otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego. 

6. Dodatki za wysługę lat przyznaje dla nauczycieli 
dyrektor placówki, a dla dyrektora organ prowa-
dzący. 

5. nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
godzin przysługuje dodatek za wysługę lat propor-
cjonalnie do wymiaru wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego nK.II.0911-6/167/08 z dnia 20 marca 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 2 zdanie drugie, 
ust. 3). 

R o z d z i a ł  III 

Dodatew wot wal gs  

§ 7 

1. Rada Gminy Podgórzyn określa w corocznie przyj-
mowanym regulaminie wynagrodzeń nauczycieli, 
wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jednego 
nauczyciela zatrudnionego co najmniej na 1/2 eta-
tu. 

2. Wysokość miesięcznych środków finansowych 
przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla po-
szczególnych szkół w roku 2008 wylicza się, mno-
żąc liczbę nauczycieli zatrudnionych co najmniej na 
1/2 etatu przez kwotę 160 zł. 

§ 8 

Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
pełniącego funkcję dyrektora lub zastępcy dokonywa-
ne jest przez Wójta Gminy Podgórzyn na wniosek In-
spektora ds. Oświaty, uwzględniając stosowne kryte-
ria zawarte w § 9 niniejszego regulaminu. 

§ 9 

1. Do  warunków  przyznawania  dyrektorom  i  wice-
dyrektorom  dodatku  motywacyjnego  należą:  

wyniki pracy, odpowiednie standardy jakości admi-
nistrowania i zarządzania placówką, a w szczegól-
ności ocena realizacji zadań w zakresie: 
a) finansów: 

– przestrzeganie przepisów ustawy o finansach 
publicznych, 

– planowanie budżetu, 
– realizacja budżetu, 
– prowadzenia dokumentacji finansowo-księgo-

wej, 
– pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

b) organizacji pracy w placówce: 
– poprawne i terminowe opracowanie arkusza 

organizacyjnego, 
– tworzenie warunków do realizacji zadań dy-

daktycznych, opiekuńczych i wychowaw-
czych, wyposażanie szkoły w odpowiednie 
środki dydaktyczne, niezbędny sprzęt, 

– sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
w tym: realizacja programów nauczania, oce-
na pracy nauczycieli, opieka nad nauczycie-
lami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 
zachęcanie do innowacji i eksperymentów, 
motywowanie do doskonalenia zawodowego, 
realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru 
pedagogicznego, 

– współdziałanie z organem prowadzącym 
w zakresie realizacji zadań edukacyjnych 
i wychowawczych oraz realizacja wniosków 
i zaleceń organu prowadzącego z uwzględ-
nieniem założeń polityki oświatowej gminy, 

– prowadzenia właściwej polityki kadrowej, 
– przestrzegania statutu placówki, 
– tworzenia i przestrzegania wewnętrznych re-

gulaminów, 
– otaczania właściwą opieką uczniów, 
– dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształ-

towanie odpowiednich relacji międzyludzkich 
w stosunku do rodziców, dzieci, współpra-
cowników, jak i podwładnych, 

– współpraca ze statutowymi organami szkoły 
i związkami zawodowymi. 

c) przestrzegania przepisów ppoż. i bhp, 
d) dbałość o budynki i powierzone mienie: 

– estetyka budynków i terenu szkolnego, 
– przeglądy, konserwacje i naprawy, 
– racjonalne zarządzanie nieruchomością i ma-

jątkiem szkolnym, 
e) wykonywanie czynności poza zakresem obo-

wiązków, a w szczególności współpraca ze śro-
dowiskiem lokalnym i spełnianie roli kulturo-
twórczej. 

§ 10 

nauczycielowi może być przyznany dodatek motywa-
cyjny w granicach posiadanych przez samorząd środ-
ków, jednak nie więcej niż 20a podstawy wynagro-
dzenia zasadniczego.  

§ 11 

1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły.  

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szkoły, 
a w stosunku do dyrektora Wójt. 
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3. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na czas 
określony do 6 miesięcy, dla nauczycieli rozpoczy-
nających pracę w szkole dodatek motywacyjny 
przyznaje się najwcześniej po upływie 6 miesięcy 
od daty jej rozpoczęcia. 

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas 
trwania urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu 
macierzyńskiego i wychowawczego oraz w okresie 
przebywania w stanie nieczynnym, a także za czas 
absencji chorobowej powyżej 30 dni bez przerwy. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nK.II.0911-6/167/08 z dnia 20 marca 
2008 r. stwierdzono nieważność § 11 ust. 6). 

5. Wysokość dodatku oblicza się proporcjonalnie do 
przepracowanego okresu. Dodatek ustala się, dzie-
ląc kwotę przez trzydzieści i mnożąc przez dni 
przepracowane. 

R o z d z i a ł  IV 

Dodatew fuswl gs  

§ 12 

Osobie, której powierzono stanowisko dyrektora, wi-
cedyrektora lub inną funkcję kierowniczą w szkole 
przewidzianą w statucie szkoły, przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:  
 

TABELA DODATKÓW FUnKCYJnYCH DLA 
DYREKTORÓW I nAUCZYCIELI ZAJMUJĄCYCH 

InnE DODATKOWE FUnKCJE W SZKOŁACH 
PROWADZOnYCH PRZEZ GMInĘ PODGÓRZYn 

 

Lp. 
Stanowisko kierownicze/dodatkowa 

funkcja 

Miesięcznie 
w złotych 
(od – do) 

1. 

Szkoły wszystkich typów 
a) dyrektor szkoły liczącej: 

– do 6 oddziałów 
– od 5 oddziałów do 7 oddziałów 
– 8 i więcej oddziałów 

b) wicedyrektor szkoły 

 
 

600 – 600 
650 – 800 
500 – 900 
600 – 600 

2. Opiekun stażu 50 
3. Wychowawca klasy 70 

6. 
Wychowawca w oddziale przed-
szkolnym 

80 

5. Doradca metodyczny 50 
 

§ 13 

1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala Wójt. 
2. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom peł-

niącym inne stanowiska kierownicze oraz inną do-
datkową funkcję w szkole wymienione w § 12 Re-
gulaminu ustala dyrektor szkoły. 

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

§ 16 

Wysokość dodatku uzależnia się od zakresu i złożono-
ści zadań oraz warunków ich realizacji, uwzględniając 
między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organiza-
cyjną, łączna liczbę oddziałów, ilość stanowisk kie-

rowniczych, złożoność zadań wynikających z zajmo-
wanego stanowiska, wyniki i jakość świadczonej pracy 
szkoły, osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze placówki, zaangażowanie w realizację 
zadań statutowych, jak i określonych w planie budże-
towym szkoły, współpracę z innymi jednostkami pod-
ległymi Radzie Gminy oraz warunki lokalowe i środo-
wiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
nK.II.0911-6/167/08 z dnia 20 marca 2008 r. stwier-
dzono nieważność § 16 we fragmencie „wyniki i ja-
kość świadczonej pracy szkoły, osiągnięcia dydaktycz-
ne, wychowawcze i opiekuńcze placówki, zaangażo-
wanie w realizację zadań statutowych, jak i określo-
nych w planie budżetowym szkoły, współpracę z in-
nymi jednostkami podległymi Radzie Gminy”). 

§ 15 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustalona jest na 
rok szkolny. 

2. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodat-
ku funkcyjnego, dodatki przysługują za każdy tytuł 
odrębnie. 

3. Osoba, której powierzone stanowisko lub funkcję 
na czas określony traci prawo do dodatku z końcem 
miesiąca, w którym upłynął ten okres. Dotyczy to 
również odwołania ze stanowiska lub funkcji. 

6. Dodatek nie przysługuje w okresie stanu nieczyn-
nego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie 
za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego nK.II.0911-6/ 
/167/08 z dnia 20 marca 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 15 ust. 6). 

5. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły 
przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego 
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
jednym miesiącu zastępstwa, decyzję o przyznaniu 
wyższego dodatku na okres zastępstwa podejmuje 
Wójt. 

R o z d z i a ł  V 

Dodatew za waruswi pral  

§ 16 

1. nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla 
zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 
i 9 rozporządzenia.  

2. Wysokość dodatku, o  którym mowa  w ust. 1, 
uzależniona jest od: 
a) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia 

realizowanych prac lub zajęć, 
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-

kach, o których mowa w ust. 1. 

§ 17 

1. Dodatek za prace w trudnych warunkach przysłu-
guje: 
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a) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne 
i wychowawcze w przedszkolach specjalnych 
(placówkach), szkołach specjalnych (klasach) 
oraz prowadzących indywidualne nauczanie 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego – w wysokości 20a godzinnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie 
do realizowanego wymiaru godzin. 

b) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach 
łączonych – w wysokości 20a godzinnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie 
do realizowanego wymiaru godzin. 

2. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługuje nauczycielom w okresie faktycznego wyko-
nywania pracy, z którą dodatek jest związany, po-
twierdzonego przez dyrektora szkoły, oraz w okre-
sie niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo-
czynkowego, urlopu macierzyńskiego, choroby 
trwającej nie dłużej niż 3 miesiące. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
nK.II.0911-6/167/08 z dnia 20 marca 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 17 ust. 2). 

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się 
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warun-
kach cały obowiązujący go wymiar godzin oraz gdy 
nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze w szkole, realizuje w tych warunkach 
obowiązujący go wymiar godzin.  

6. Wysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków, w których umowa w § 16, 
ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrek-
tora Wójt. 

R o z d z i a ł  VI 

W sagrodzesie za godzis  posadw wiarowe 
i godzis  doraźs lh zastępstw 

§ 18 

1. Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysłu-
guje wynagrodzenie, należy rozumieć każdą godzinę 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych przydzieloną w planie organizacyjnym 
szkoły powyżej tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin, o których mowa w art. 62 ust. 3 
i ust. 6 Karty nauczyciela. Wynagrodzenie 
za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, 
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się, dzieląc sumę stawki przysługującego na-
uczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodat-
ków za warunki pracy przez miesięczną liczbę go-
dzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin przez 6,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas za-
jęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

6. Dyrektor może realizować godziny ponadwymiaro-
we w wymiarze nieprzekraczającym 9 h tygodnio-
wo, jeżeli tak zostało zatwierdzone w arkuszu or-
ganizacyjnym szkoły, placówki. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego nK.II.0911-
-6/167/08 z dnia 20 marca 2008 r. stwierdzono 
nieważność § 18 ust. 6). 

§ 19 

1. Do obliczania wysokości wynagrodzenia za godziny 
doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 18 
Regulaminu. 

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez 
nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
godzin za faktycznie zrealizowane godziny za-
stępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad 
ustalonych w § 18 Regulaminu. Dyrektor szkoły re-
alizuje godziny zastępstw doraźnych tylko w wyjąt-
kowych przypadkach. 

3. nauczyciel korzystając z poszerzonego pensum nie 
może mieć przydzielonych godzin ponadwymiaro-
wych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw. 

R o z d z i a ł  VII 

Nagrod  i isse  wiadlzesia 

§ 20 

1. nauczycielowi za jego osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze może być przyznana nagroda. 

2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród  dla nauczycieli w wysokości 1a planowa-
nych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycie-
li planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 
szkoły, z czego: 
a) 80a środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora szkoły, 
b) 20a środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzącego – nagrody Wójta 
Gminy. 

§ 21 

nagrody, o których mowa w § 20, przyznawane są do 
końca danego roku kalendarzowego. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przy-
znawane w innym terminie. 

§ 22 

nagroda ma charakter uznaniowy i może być przyzna-
na nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej 1 roku. 

§ 23 

1. Podstawą przyznania nagrody Wójta Gminy Podgó-
rzyn jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy 
wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały w terminie nie później niż do 
końca listopada danego roku. 

2. Z wnioskiem o nagrodę Wójta dla dyrektora może 
wystąpić: 
– rada pedagogiczna, 
– Wójt Gminy, 
– inspektor ds. oświaty, 
– wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio 

nadzorujący daną szkołę, 
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– rada rodziców lub rada szkoły, 
– organizacja zakładowa związków zawodowych. 

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla na-
uczycieli mogą występować:  
– dyrektorzy szkół w odniesieniu do nauczycieli 

zatrudnionych w szkole po pozytywnym zaopi-
niowaniu przez radę pedagogiczną, 

– wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio 
nadzorujący szkołę. 

6. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podej-
muje Wójt Gminy, kierując się kryteriami przyzna-
wania nagród. 

5. nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają 
uzasadnienia. 

§ 26 

1. nagrody Wójta Gminy Podgórzyn przyznawane są 
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze lub za 
działania zmierzające do podnoszenia poziomu tych 
osiągnięć. 

2. W odniesieniu do dyrektorów szkół w szczególności 
za: 
– uzyskiwanie bardzo dobrych efektów w organi-

zacji pracy placówki, 
– umiejętne gospodarowanie środkami finanso-

wymi, właściwe realizowanie budżetu placówki, 
– prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, do-

skonalenia zawodowego nauczycieli i własnego, 
– dbanie o bazę szkolną, stan techniczny i estety-

kę budynków i otoczenia, 
– inicjowanie różnorodnych działań rady pedago-

gicznej służących podnoszeniu jakości pracy 
szkoły, 

– organizowanie pomocy młodym nauczycielom 
we właściwej adaptacji zawodowej, 

– inicjowanie i koordynowanie działań oświato-
wych i wychowawczych między placówkami, 

– organizowanie imprez środowiskowych i gmin-
nych, 

– współorganizowanie zajęć opiekuńczych i wy-
chowawczych dla dzieci z terenu gminy, 

– preferowanie innowacyjnych rozwiązań w pla-
cówce oraz podejmowanie takich działań peda-
gogicznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
które wyróżnią placówkę spośród innych, nadają 
jej indywidualny charakter, 

– osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników 
nauczania i wychowania (potwierdzonych wyni-
kami odpowiednich pomiarów dydaktycznych, 
liczbą absolwentów przyjętych do szkół ponad-
gimnazjalnych oraz licznego udziału uczniów 
w konkursach, olimpiadach i zawodach mię-
dzyszkolnych, regionalnych i krajowych, 

– angażowanie się we współpracę z instytucjami 
i organizacjami przynoszącymi korzyść szkole 
i uczącym się w niej dzieciom, 

– współpracę ze środowiskiem. 
3. W odniesieniu do nauczycieli w szczególności za; 

– osiąganie dobrych wyników w nauczaniu po-
twierdzone w sprawozdaniach i egzaminach 
uczniów, 

– podejmowanie działalności innowacyjnych w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowania autorskich progra-
mów i publikacji, 

– współorganizowanie i aktywne uczestnictwo 
w działaniach oświatowych na terenie gminy, 
np.: imprezy oświatowe, kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne, charytatywne, lekcje otwarte i za-
jęcia pokazowe, 

– nawiązywanie trwałej współpracy z placówkami 
z innych gmin, krajów, 

– przygotowanie i wzorcową organizację uroczy-
stości szkolnych, 

– prowadzenie działalności wychowawczej w kla-
sie i szkole poprzez organizowanie wycieczek, 
udział uczniów w spotkaniach teatralnych, kon-
certach, wystawach i spotkaniach, 

– udokumentowane osiągnięcia w pracy z ucznia-
mi uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trud-
ności w nauce, 

– organizację udziału rodziców w życiu szkoły, 
rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzica-
mi. 

6. nagroda może być przyznana nauczycielowi, który 
posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicz-
nej. 

§ 25 

1. nagrodę dyrektora szkoły nauczycielowi  przyznaje 
dyrektor szkoły. 

2. Wnioski z uzasadnieniem może składać w terminie 
do końca listopada danego roku:  
– dyrektor szkoły, 
– rada rodziców lub rada szkoły, 
– organizacja zakładowa związków zawodowych. 

3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. 
6. nauczyciel, któremu przyznano nagrodę, zostaje 

powiadomiony o tym fakcie na piśmie. Kopię pisma 
wraz z uzasadnieniem umieszcza się w jego teczce 
akt osobowych. 

§ 26 

1. nagrody dyrektora przyznawane są za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze lub za działania zmie-
rzające do podnoszenia poziomu tych osiągnięć. 

2. W zakresie pracy dydaktycznej: 
1) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu dane-

go przedmiotu, 
2) zakwalifikowanie uczniów do finałów konkursów 

przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub 
wojewódzkim, 

3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc 
w innych konkursach, zawodach  i przeglądach, 

6) udokumentowanie osiągnięć w pracy z uczniami 
zdolnymi i mającymi trudności  w nauce, 

5) prowadzenie własnych innowacji i eksperymen-
tów pedagogicznych, 

6) wdrażanie własnych programów autorskich, 
7) stosowanie indywidualnego toku lub programu 

nauczania dla wybranych uczniów. 
3. W zakresie pracy wychowawczej: 

1) uzyskuje pozytywne zmiany w zespole klaso-
wym (integracji klasy, aktywności społecznej 
uczniów), 
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2) prowadzi działalność wychowawczą poprzez or-
ganizowanie wycieczek, spotkań oraz zajęć po-
zalekcyjnych. 

6. W zakresie pracy opiekuńczej: 
1) zapewnia pomoc i opiekę uczniom w trudnej sy-

tuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym 
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

2) prowadzi działalność mającą na celu zapobiega-
nie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 
wśród uczniów, 

3) organizuje współpracę szkoły z placówkami kul-
turalno-oświatowymi, zakładami pracy, policją 
i innymi placówkami mogącymi  stanowić opar-
cie dla działań szkoły, 

6) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, roz-
wija formy współdziałania szkoły z rodzicami. 

5. W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych: 
1) doskonali własny warsztat pracy poprzez udział 

w różnych formach doskonalenia zawodowego, 
2) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodo-

wej młodszych nauczycieli, 
3) interesuje się nowymi metodami i formami na-

uczania, uwzględniając nowości we własnej pra-
cy, nieustannie poszukuje możliwie najlepszych 
metod pracy z uczniami, 

6) kieruje zespołem samokształceniowym, prowadzi 
lekcje otwarte, 

5) pełni funkcje wynikające ze statutu szkoły. 
6 W zakresie realizacji planu pracy szkoły: 

1) wzorowo realizuje zadania wynikające z planu 
pracy szkoły, zwłaszcza zadania wiodące, 

2) bierze czynny udział w przygotowaniu planu 
pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych 
dla funkcjonowania placówki. 

7 Warunkiem otrzymania nagrody dyrektora jest po-
siadanie przez nauczyciela aktualnej co najmniej 
dobrej oceny pracy pedagogicznej.  

R o z d z i a ł  VIII 

Dodatew wieszwasiow  

§ 27 

1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel  
posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na 
terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 tysię-
cy mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż po-
łowa obowiązującego wymiaru zajęć. 

2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu 
rodzinnego nauczyciela, do którego zalicza się:  
a) małżonka, który nie posiada własnego źródła 

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

nym utrzymaniu nauczyciela, 
c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do ukończenia przez nie szkoły 
ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 
21 roku życia, 

d) 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, 

e) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
źródła dochodów. 

3. Dodatek wynosi: 
a) dla jednej osoby      30 zł, 
b) dla dwóch i więcej  osób łącznie  65 zł. 

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

§ 28 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wy-
konywania pracy, a także w okresach: 
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie, 
b) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia, 
c) pozostawania w stanie nieczynnym, 
d) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
e) odbywanie zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego lub okresach służby woj-
skowej, 

f) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wy-
chowawczego.  

2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor na wnio-
sek nauczyciela, a dyrektorowi na jego wniosek 
Wójt. 

R o z d z i a ł  IX 

Postasowiesia woslowe 

§ 29 

Liczba osób przyjęta do obliczeń funduszu wynagro-
dzeń jest sumą osób zatrudnionych na pełny etat 
i liczby osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
w przeliczeniu na pełne etaty. 

§ 30 

Wynagrodzenie osób zatrudnionych na mniej niż 
½ etatu wylicza się wg ich zaszeregowania płacowego 
proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy. 

§ 31 

1. Ustala się wykaz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrekto-
rów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 
w szkole i placówce oświatowej, w wysokości 
określonej w tabeli: 

WYKAZ TYGODnIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WY-
MIARU GODZIn DYDAKTYCZnYCH, OPIEKUŃCZYCH 
I WYCHOWAWCZYCH DLA DYREKTORÓW, WICE-
DYREKTORÓW, nAUCZYCIELI PEŁnIĄCYCH InnE 

STAnOWISKA W SZKOLE I PLACÓWCE 
OŚWIATOWEJ ORAZ PEDAGOGÓW SZKOLnYCH 

Lp. Stanowisko 
Ilość godzin 

Zegarowe – Z 
Lekcyjne – L 

1 Dyrektor szkoły do 6 oddziałów 12 L 
2 Dyrektor szkoły od 5 do 7 oddziałów   6 L 
3 Dyrektor szkoły 8 i więcej oddziałów   5 L 
6 Dyrektor przedszkola do 3 oddziałów 12 L 
5 Pracownik biblioteki 30 Z 
6 Pedagog szkolny  20 Z 
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2. Ustalony w pkt. 1 wymiar zajęć odnosi się również 
do nauczycieli, którzy pełnią obowiązki kierownicze 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te 
stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczy-
cieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zlecono nauczycielom zastęp-
stwo, a jeżeli objęcie zastępstwa nastąpiło pierw-
szego dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 32 

Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy Podgórzyn 
po uzgodnieniu z właściwymi strukturami związków 
zawodowych działających w oświacie. 

§ 33 

Traci moc uchwała nr XLVI/376/06 Rady Gminy Pod-
górzyn z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przy-
jęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół 
i placówek prowadzonych przez Gminę Podgórzyn. 

§ 36 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Podgórzyn. 

§ 35 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2008 r. 
 
 
 

 PRZEWODnICZĄCY 
 RADY GMInY 

 LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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Zaoulzsiw do ulhwao  Rad  Gwis  
Podgkrz s sr 0150-XVIII/135/08 
z dsia 14 lutego 2008 r. (poz. 1081) 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR 0150-XVIII/139/08 

z dnia 16 lutego 2008 r. 

w sprawie ustalesia zasad sprzedaż  lowali wieszwals lh z gwissego 
zasobu sierulhowo li 

 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 162, poz. 1591 
z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  
Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2006 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

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

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych może być dokonana 
w trybie bezprzetargowym jedynie na rzecz najem-
cy, z którym została zawarta umowa najmu lokalu 
na czas nieoznaczony. 

3. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jego 
sprzedaż następuje wraz z ułamkową częścią 
wspólną budynku, w którym się znajduje, i ułam-
kowym udziałem w części działki niezbędnej do ko-
rzystania z tego budynku. 

§ 2 

Wyodrębnienie własności lokali następuje na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1996 r. 
o własności lokali. 

§ 3 

Cenę lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie 
bezprzetargowym ustala się na podstawie jego warto-
ści określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

§ 6 

Koszty wykonania operatu szacunkowego wraz z za-
świadczeniem o samodzielności lokalu oraz koszty 
notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy 
ponosi nabywca. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego nK.II.0911-6/118/08 z dnia 
6 marca 2008 r. stwierdzono nieważność § 6). 

§ 5 

1. najemca, na którego wniosek przeznacza się lokal 
do sprzedaży, jest zobowiązany do złożenia pisem-
nego wniosku oraz do uiszczenia zaliczki na poczet 
kosztów przygotowania operatu szacunkowego. 

2. Zaliczka, o której mowa w pkt. 1, nie podlega 
zwrotowi w przypadku niedojścia do zawarcia 
umowy z przyczyn dotyczących wnioskodawcy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego nK.II.0911-6/118/08 z dnia 6 marca 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 5 ust. 1 we fragmencie 
„oraz do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów przygo-
towania operatu szacunkowego”, ust. 2). 

§ 6 

1. Upoważnia się Wójta do udzielania nabywcom loka-
li bonifikaty liczonej od ceny lokalu wraz z gruntem: 

a) do 99a w przypadku, gdy nabywca płaci cenę 
w drodze jednorazowej zapłaty, 

b) do 50a w przypadku sprzedaży lokalu w drodze 
ratalnej. 

2. Bonifikaty, o których mowa w pkt. 1, będą miały 
zastosowanie w stosunku do najemców, którzy do-
konają zakupu lokalu w terminie do 30 listopada 
2008 r. 

§ 7 

1. W przypadku sprzedaży lokalu w drodze ratalnej na 
wniosek nabywcy – zapłata ceny zostanie rozłożo-
na na raty roczne, płatne przez okres do 10 lat. 

2. Wysokość rat ustala się następująco: 
a) pierwsza i druga rata 5a ceny sprzedaży, 
b) wysokość następnych rat będzie ustalana 

w drodze umowy, 
c) rozłożona na raty niespłacona część ceny podle-

ga oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy 
procentowej równej stopie redyskonta weksli 
stosowanej przez narodowy Bank Polski. 

3. Roszczenia Gminy z tego tytułu podlegają zabezpie-
czeniu hipotecznemu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego nK.II.0911-6/118/08 z dnia 6 marca 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 7). 

§ 8 

Traci moc uchwała Rady Gminy Podgórzyn 
nr XIII/103/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie 
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zaso-
bu nieruchomości wraz ze zmianami wynikającymi 
z następujących uchwał Rady Gminy Podgórzyn: 
– uchwała nr XXIII/190/06 z dnia 27 października 

2006 r. 
– uchwała nr XXIX/226/05 z dnia 26 marca 2005 r. 
– uchwała nr XXIX/296/06 z dnia 1 lutego 2006 r. 
– uchwała nr V/27/07 z dnia 21 lutego 2007 r. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 PRZEWODnICZĄCY 
 RADY GMInY 

 LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR 0150-XVIII/147/08 

z dnia 16 lutego 2008 r. 

w sprawie ustalesia wiegslowo li, w wtkr lh pobiera się opoatę wiegslowu 

 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 162, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2006 r. nr 121, poz. 866 
z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grud-
nia 2007 r. w sprawie ustalenia warunków, jakie powinna spełniać miejsco-
wość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. nr 269, 
poz. 1851) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się pobór opłaty miejscowej od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach turystycz-
nych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miej-
scowościach: Przesieka, Podgórzyn, Ścięgny, So-
snówka, Staniszów, Miłków, Głębock, Zachełmie, 
Borowice, uznanych za miejscowości posiadające ko-
rzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe 
oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODnICZĄCY 
 RADY GMInY 

 LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR 0150-XVIII/150/08 

z dnia 16 lutego 2008 r. 

w sprawie zwias  ulhwao  sr XV/117/07 z dsia 28 listopada 2007 r. 
w sprawie owre lesia gkrs lh stawew opoat pososzos lh przez woa lilieli 
sierulhowo li  za usougi  w zawresie  odbierasia odpadkw wowusals lh oraz 
oprkżsiasia zbiorsiwkw bezodpo wow lh i trassportu sielz sto li liewo lh 

 na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
nr 162, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W paragrafie 6 uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy 
Podgórzyn z dnia 28 listopada 2007 r. wprowadza się 
zmianę polegającą na dopisaniu po wyrazie komunal-
nych „oraz traci moc uchwała nr XVIII/161/06 Rady 
Gminy Podgórzyn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spra-
wie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych”. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 16 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 PRZEWODnICZĄCY 
 RADY GMInY 

 LEONARD JASKÓŁOWSKI 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego nr 90 –  6388  – Poz. 1085 

1085 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA JEAENIEJ GÓRY 
NR 0151-569/V/08 

z dnia 11 marca 2008 r. 

w sprawie w wagas, gawie powisies speosil przedsiębiorla ubiegagul  się 
o uz swasie zezwolesia sa  wiadlzesie usoug w zawresie odbierasia odpa-
dkw wowusals lh od woa lilieli  sierulhowo li oraz oprkżsiasia zbiorsiwkw 

bezodpo wow lh i trassportu sielz sto li liewo lh 

 na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, 
poz. 2008 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, 
jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
(Dz. U. z 2006 r. nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra 
powinien:  
1. dysponować pojazdem lub pojazdami samochodo-

wymi w ilości i stanie gwarantującym ciągłość 
usług oraz utrzymanie właściwego standardu sani-
tarnego wykonywania usług, przystosowanymi do 
odbierania i transportowania niesegregowanych 
odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych 
selektywnie. Pojazdy powinny: 
a) być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu (po-

siadać aktualne badania techniczne i świadec-
twa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym), 

b) być oznakowane w sposób trwały i widoczny 
umożliwiający identyfikację podmiotu świadczą-
cego usługi (logo lub nazwa przedsiębiorcy), 

c) posiadać konstrukcję pozwalającą na świadcze-
nie usług w sposób niepowodujący zanieczysz-
czenia środowiska, 

d) zostać wyposażone w odpowiednie narzędzia 
służące do ręcznego uprzątnięcia odpadów roz-
sypanych w trakcie prac załadunkowych, 

2. dysponować urządzeniami (tj. pojemnikami, konte-
nerami, workami) służącymi do zbierania odpadów 
komunalnych (oznakowanymi w sposób trwały – 
logo lub nazwa podmiotu prowadzącego działal-
ność) przez właścicieli nieruchomości, spełniającymi 
wymagania określone w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra 
(Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry 
nr 129/XIX/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku), 
w szczególności: 
a) służącymi do gromadzenia odpadów komunal-

nych zmieszanych, 
b) służącymi do selektywnej zbiórki odpadów, 
c) dostosowanymi do urządzeń załadowczych po-

jazdów.  
3. dysponować bazą transportową służącą do parko-

wania lub garażowania pojazdów oraz magazyno-
wania urządzeń, o których mowa w ust. 2, spełnia-
jącą następujące warunki: 

a) wyposażoną w zaplecze biurowe zapewniające 
bieżącą obsługę klientów,  

b) zapewniającą codzienne parkowanie lub gara-
żowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

c) zapewniającą możliwość mycia i dezynfekcji po-
jazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w 
należytym stanie sanitarno-technicznym,  

d) zapewniającą możliwość magazynowania 
i utrzymywania w należytym stanie technicznym 
oraz sanitarno-higienicznym urządzeń, o których 
mowa w ust. 2, 

e) baza winna być zabezpieczona przed dostępem 
osób postronnych i nieuprawnionych. 

6. posiadać umowy z przedsiębiorcą świadczącym 
usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów, 
w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji 
pojazdów na terenie bazy transportowej lub na te-
renie przeznaczonym do parkowania lub garażowa-
nia pojazdów. 

5. odbierać odpady komunalne od właścicieli nieru-
chomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra.  

§ 2 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie działalności w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości zobowiązany jest do udokumentowania speł-
nienia wymagań określonych w § 1 poprzez przed-
łożenie dokumentów: 
a) potwierdzających posiadanie odpowiednich 

środków technicznych niezbędnych do wyko-
nywania działalności i potwierdzających spełnie-
nie wymagań określonych w § 1 ust. 1, 
a w szczególności przedłożenie: 
– dokumentów potwierdzających możliwość 

korzystania ze sprzętu samochodowego, tj.: 
kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy 
leasingu, dzierżawy, 

– dokumentów dotyczących aktualnych badań 
technicznych sprzętu samochodowego, 

b) dokumentów potwierdzających prawo do użyt-
kowania terenu, o którym mowa w § 1 ust. 3, 
tj.: kserokopia aktu własności, umowy dzierża-
wy, najmu, użytkowania wieczystego. 
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§ 3 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieru-
chomości z terenu miasta Jelenia Góra powinien speł-
niać następujące wymagania: 
1. dysponować pojazdem lub pojazdami samochodo-

wymi w ilości i stanie gwarantującym ciągłość 
usług oraz utrzymanie właściwego standardu sani-
tarnego wykonywanych usług, przystosowanymi 
do odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych i transportowania ich do stacji 
zlewnej.  
Pojazdy powinny: 
a) spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra In-

frastruktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, 

b) być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu (po-
siadać aktualne badania techniczne i świadec-
twa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym), 

c) być oznakowane w sposób trwały i widoczny 
umożliwiający identyfikację podmiotu świadczą-
cego usługi (nazwa przedsiębiorcy – logo, adres, 
telefon), 

d) posiadać konstrukcję pozwalającą na świadcze-
nie usług w sposób niepowodujący zanieczysz-
czenia środowiska, a zastosowane zabezpiecze-
nia winny uniemożliwiać przedostawanie się nie-
czystości ciekłych na zewnątrz, poza zbiornik do 
gromadzenia nieczystości,   

2. dysponować bazą transportową służącą do parko-
wania lub garażowania pojazdów spełniającą nastę-
pujące warunki: 
a) wyposażoną w zaplecze biurowe zapewniające 

bieżącą obsługę klientów, 
b) zapewniającą codzienne parkowanie lub gara-

żowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 
c) zapewniającą możliwość mycia pojazdów po za-

kończeniu pracy i utrzymania ich w należytym 
stanie sanitarno-technicznym,  

d) baza winna być zabezpieczona przed dostępem 
osób postronnych i nieuprawnionych. 

3. posiadać umowy z przedsiębiorcą świadczącym 
usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów, 
w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji 
pojazdów na terenie bazy transportowej lub na te-
renie przeznaczonym do parkowania lub garażowa-
nia pojazdów. 

6. odbierać nieczystości ciekłe od właścicieli nieru-
chomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra. 

§ 6 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości 
zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia 
wymagań, określonych w § 3 poprzez przedłożenie 
dokumentów: 
a) potwierdzających posiadanie odpowiednich 

środków technicznych niezbędnych do wyko-
nywania działalności i potwierdzających spełnie-
nie wymagań określonych w § 3 ust. 1, 
a w szczególności przedłożenie: 
– dokumentów potwierdzających możliwość 

korzystania ze sprzętu samochodowego, tj.: 
kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy 
leasingu, dzierżawy, 

– dokumentów dotyczących aktualnych badań 
technicznych sprzętu samochodowego, 

b) dokumentów potwierdzających prawo do użyt-
kowania terenu, o którym mowa w § 3 ust. 2, 
tj. kserokopia aktu własności, umowy dzierża-
wy, najmu, użytkowania wieczystego. 

§ 5 

1. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych wynikają z Planu Gospodarki Odpa-
dami Województwa Dolnośląskiego.  

2. nieczystości ciekłe winny być przekazywane do 
najbliżej zlokalizowanej stacji zlewnej. 

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia 
dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności, 
w tym rejestru umów przy użyciu systemu kompu-
terowego umożliwiającego przekazywanie danych. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 16 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze oraz zamieszcze-
nie na stronie internetowej.  
 
 
 PREZYDEnT MIASTA 

 MAREK OBRĘBALSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego nr 90 –  6390  – Poz. 1086 

1086 

  

 PREZES  Wrocław, dnia 18 marca 2008 r.  
 URZDDU REGUAACJI ENERGETYKI 

 OWR-6210-1/2008/13866/I-A/CP 

DECYZJA 

 na podstawie art. 67 ust. 2 i art. 23 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zmianami) oraz w związku z art. 106 ustawy 
z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami), 

po rozpatrzesiu wsioswu 

z dnia 2 stycznia 2008 r. 
uzupełnionego pismami z dnia 9 stycznia, 1 lutego oraz 6 marca 

i 12 marca 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
przedsiębiorcy 

Ciepoowsiltwo Soupiel Spkowa z ograsilzosu odpowiedzialso liu 
z siedzibą w nowej Rudzie, ul. Kłodzka 31/33 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGOn 020168388, 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postasawiaw 

zatwierdzil tar fę dla liepoa 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik 
do niniejszej decyzji, na okres do dsia 30 wwietsia 2009 r. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 
w związku z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębior-
stwa posiadającego koncesje z dnia 30 lipca 2007 r.  na wytwarzanie ciepła nr WCC/1156/13866/W/OWR/ 
/2007/HC oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1130/13866/W/OWR/2007/HC, zostało wszczęte postę-
powanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują 
okres ich obowiązywania.  

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, 
o których mowa w art. 66–66 ustawy – Prawo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsię-
biorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 66 i 65 ustawy – Prawo energetyczne oraz 
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. nr 193, 
poz. 1623). 

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania 
cen i stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego 
roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzo-
wym 2006, określonych na podstawie sprawozdania finansowego. 

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, 
o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsię-
biorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła ustalono do dnia 30 kwietnia 2009 r. uwzględniając wniosek Przed-
siębiorstwa. 

W tym stanie rzeczy postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
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POUCZEnIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 67966 pkt 1 i art. 67967 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub 
w części (art. 67969 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Odwooasie sależ  przesoal sa adres Pooudsiowo-Zalhodsiego Oddziaou Teresowego Urzędu Regulalgi Eserge-
t wi – ul. Marszaowa Jkzefa Piosudswiego 49–57, 50-032 Wroloaw.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 6 i art. 67 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

6. Stosownie do art. 67 ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 16 dni i nie później niż do 65 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 
 Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 DYREKTOR 
 POŁUDnIOWO-ZACHODnIEGO 
  ODDZIAŁU TEREnOWEGO 
 URZĘDU REGULACJI EnERGETYKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Jadwiga Gogolewska 
 
 

Ciepoowsiltwo Soupiel Sp. z o.o. 
ul. Koodzwa 31/33, 57-402 Nowa Ruda 

 

TARYFA DAA CIEPŁA 
 

niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 18 marca 2008 r. nr OWR-6210-1/2008/13866/I-A/CP 

 

 
I 

Obga siesia pogęl i swrktkw zawart lh w tar fie 

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, 
nr 106, poz. 708,  nr 158, poz. 1123 i nr 170, 
poz. 1217 oraz z 2007 r. nr 21, poz. 126, nr 52, 
poz. 363, nr 115, poz. 790 i nr 13, poz. 905),  

rozporzudzesie tar fowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2006 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalku-
lacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. 
z 2006 r. nr 193, poz. 1623),  

rozporzudzesie o fuswlgosowasiu s stewkw liepoow-
silz lh – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków funkcjonowania systemów ciepłowniczych 
(Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 92),  

tar fa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla okre-
ślonych w nim odbiorców w trybie określonym usta-
wą,  

przedsiębiorstwo eserget lzse, sprzedawla – Cie-
płownictwo Słupiec Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w nowej Rudzie, ul. Kłodzka 
31/33, prowadzące działalność gospodarczą w zakre-
sie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, 

odbiorla – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na 
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycz-
nym, 

grupa tar fowa – grupa odbiorców korzystających 
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z któ-
rymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych 
samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stoso-
wania, 

źrkdoo liepoa – połączone ze sobą urządzenia lub insta-
lacje służące do wytwarzania ciepła, 

siel liepoowsilza – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

prz oulze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzają-
cy ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo 
odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za gru-
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powym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący 
te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

węzeo liepls  – połączone ze sobą urządzenia lub in-
stalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji 
ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych, 

obiewt – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi, 

uwoad powiarowo-rozlilzesiow  – dopuszczony do 
stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę 
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, 

zawkwiosa wol lieplsa – ustalona przez odbiorcę lub 
podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci cie-
płowniczej największa moc cieplna, jaka w danym 
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która 
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach wa-
runkami technicznymi oraz wymaganiami technolo-
gicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnie-
nia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatyw-

nej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 
w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 

waruswi oblilzesiowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycz-

nego określona dla strefy klimatycznej, w której 

zlokalizowane są obiekty, do których jest dostar-
czane ciepło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 

sielegalse pobierasie liepoa – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym po-
minięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub po-
przez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafał-
szowanie pomiarów dokonywanych przez układ po-
miarowo-rozliczeniowy. 

II 
Zawres dziaoalso li gospodarlzeg zwiuzaseg 

z zaopatrzesiew w liepoo 

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w za-
kresie wytwarzania, przesyłania oraz dystrybucji ciepła 
na terenie miasta Skoczów. Działalność prowadzona 
jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki koncesji z dnia 30 lipca 2007 r. 
na: 
– wytwarzanie ciepła  nr WCC/1156/13866/W/OWR/ 

/2007/HC, 
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1130/ 

/13866/W/OWR/2007/HC.  

III 
Podziao odbiorlkw liepoa sa grup  tar fowe 

na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego Przed-
siębiorstwo energetyczne wyodrębniło jedną grupę 
taryfową:  

Grupa B – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze 
źródła sprzedawcy za pośrednictwem sieci ciepłowni-
czej sprzedawcy.  

 
IV 

Rodzage oraz w sowo l les i stawew opoat 

1. Ces  i stawwi opoat: 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostka miary 

netto brutto* 
zł/MW/rok 50 556,71 61 676,75 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 6 212,89 5 139,73 

Cena ciepła zł/GJ 22,86 27,86 
Cena nośnika ciepła zł/m3 10,78 13,15 

zł/MW/rok 1 976,67 2 611,29 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 166,71 200,96 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 1,00 1,22 

* ceny i stawki opłat zawierają podatek VAT w wysokości 22a 

 
2. Stawwi opoat za prz oulzesie do sieli liepoowsilzeg 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do 
sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych 
odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsię-
biorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany 
taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.  

V 
Zasad  ustalasia les i stawew opoat 

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV niniej-
szej taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 7, art. 66 i art. 65 
ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.  

VI 
Sposkb oblilzasia opoat 

Miesięlzsa rata opoat  za zawkwiosu wol lieplsu – 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną 
moc cieplną.  

Opoata za liepoo – pobierana za każdy miesiąc, w któ-
rym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości do-
starczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainsta-
lowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo 
w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urzą-
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dzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny 
ciepła.  

Opoata za so siw liepoa – pobierana za każdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi ilo-
czyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu 
określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła.  

Miesięlzsa rata opoat  staoeg za usougi przes oowe – 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za 
usługi przesyłowe.  

Opoata zwiessa za usougi przes oowe – pobierana za 
każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stano-
wi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do wę-
zła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umo-
wach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyło-
we.  

VII 
Waruswi stosowasia les i stawew opoat 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obo-
wiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych 
nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi od-
biorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia 
o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.  
 
 

W przypadkach:  
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 

sprzedaży ciepła,  
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego,  
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetycz-

ne standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
– nielegalnego pobierania ciepła, 
– udzielania i naliczania bonifikat przysługujących 

odbiorcy,  
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 6 
rozporządzenia taryfowego.  

VII 
Wprowadzasie zwias les i stawew opoat 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 16 dni i nie później niż do 
65. dnia od daty jej opublikowania. 
Wszyscy odbiorcy będą powiadomieni pisemnie 
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem, co najmniej 16 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia. 
 
 
 Ciepłownictwo Słupiec S. z o.o. 
 PREZES ZARZĄDU 

 ZDZISŁAW ZAZOZOCZNY 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/360-66-76, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/766-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 601, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–26, tel. 0-76/869-60-70, 

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

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/360-62-02. 

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. 0-71/360-62-56. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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