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UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODPKIEGO
NR XXVIII/383/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia warunkww pzaśpiowero lun pawkowikero zwalniania
rodzipww nioloripznyph z opwak za ponyk dziepka w rodzinie zaskappzej
oraz wyphowankww pewnolekniph, kkwrzy zdepydowali sia na dalszy ponyk
w rodzinie sprawująpej funkpja rodziny zaskappzej do pzasu ukońpzenia
szkowy, w kkwrej rozpopzali nauka przed osiąrniapiem pewnolekniośpi,
            jeśli nadal przenywają w rodzinie w powiepie kwodzkim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), art. 79 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 ) Rada Powiatu
Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące zasady częściowego lub
całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej oraz pełnoletnich
wychowanków, którzy zdecydowali się na dalszy
pobyt w rodzinie sprawującej funkcję rodziny za-
stępczej do czasu ukończenia szkoły, w której roz-
poczęli naukę przed osiągnięciem pełnoletniości,
jeśli nadal przebywają w powiecie kłodzkim:

1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
a) Rodzinie zaskappzej – oznacza to rodzinę w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 115,
poz. 728) zwanej dalej ustawą;

b) Dziepku – również po osiągnięciu przez
dziecko pełnoletniości, do czasu ukończenia
szkoły, w której rozpoczęła naukę przed
osiągnięciem pełnoletniości w rodzinie za-
stępczej;

c) Dophodzie rodziny – oznacza to dochód
określony w art. 6 pkt 4 ustawy;

d) Dophodzie dziepka – oznacza to dochód
określony w art. 6 pkt 2 ustawy;

e) Krykerium dophodowe – oznacza to kryte-
rium dochodowe określone na podstawie
art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
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pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 r.
Dz. U. Nr 115,  poz. 728),

f) Miesiapznej pomopy pieniażnej na ukrzyma-
nie dziepka w rodzinie zaskappzej – oznacza
to pomoc w rozumieniu art. 78 ust. 2
ustawy, ponoszą na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka przebywające-
go w rodzinie zastępczej.

2. Za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz
osoby pełnoletniej opłaty nie stosuje się do ro-
dziców dziecka pozostawionego przez matkę
w zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po
urodzeniu (zgodnie z art. 79 ust 1a ustawy  o
pomocy społecznej).

3. zarunki określone w pkt 4 i 10 stosuje się do
rodziców dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych, w tym rodziców pozbawionych
władzy rodzicielskiej lub rodziców, których
władza została zawieszona albo ograniczona.

4. Na wniosek rodziców lub z urzędu, ze względu
na sytuację materialna – po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego rodzinnego – staro-
sta może wydać decyzję o częściowym lub
całkowitym zwolnieniu z opłat za pobyt dziec-
ka w rodzinie zastępczej przy spełnieniu nastę-
pujących warunków:

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/49/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 4 we
fragmencie: „Na wniosek rodziców lub z urzędu, ze
względu na sytuację materialną – po przeprowa-
dzeniu wywiadu środowiskowego rodzinnego”)

a) Jeżeli dochód rodzica biologicznego lub do-
chód rodziny, z którą ten rodzic prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe, nie prze-
kracza lub jest równy dochodowi ustalone-
mu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r,
to rodzic ten jest całkowicie zwolniony z
odpłatności za pobyt dziecka lub osoby peł-
noletniej w rodzinie zastępczej.

b) Jeżeli dochód rodzica biologicznego lub do-
chód rodziny, z którą ten rodzic prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe, wynosi od
101–1501 dochodu ustalonego na pod-
stawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004 r., to rodzic
ponosi 101 kosztów pomocy pieniężnej
udzielonej dziecku lub osobie pełnoletniej
umieszczonej w rodzinie zastępczej.

c) Jeżeli dochód rodzica biologicznego lub do-
chód rodziny, z którą ten rodzic prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe, wynosi od
151–2001 dochodu ustalonego na pod-
stawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004 r., to rodzic
ponosi 251 kosztów pomocy pieniężnej
udzielonej dziecku lub osobie pełnoletniej
umieszczonej w rodzinie zastępczej.

d) Jeżeli dochód rodzica biologicznego lub do-
chód rodziny, z którą ten rodzic prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe, wynosi od
201–2501 dochodu ustalonego na pod-
stawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004 r., to rodzic

ponosi 501 kosztów pomocy pieniężnej
udzielonej dziecku lub osobie pełnoletniej
umieszczonej w rodzinie zastępczej.

e) Jeżeli dochód rodzica biologicznego lub do-
chód rodziny, z którą ten rodzic prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe, wynosi od
251–3001 dochodu ustalonego na pod-
stawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004 r., to rodzic
ponosi 751 kosztów pomocy pieniężnej
udzielonej dziecku lub osobie pełnoletniej
umieszczonej w rodzinie zastępczej.

f) Jeżeli dochód rodzica biologicznego lub do-
chód rodziny, z którą ten rodzic prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe, wynosi
powyżej 3011 dochodu ustalonego na
podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r., to ro-
dzic ponosi 1001 kosztów pomocy pie-
niężnej udzielonej dziecku lub osobie pełno-
letniej umieszczonej w rodzinie zastępczej.

5. Przy ustalaniu odpłatności za pobyt dziecka w
rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej po-
zostającej w rodzinie zastępczej za każdym ra-
zem należy wliczać to dziecko, dla którego
ustalana jest odpłatność.

6. Przy ustalaniu odpłatności rodziców za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej w składzie rodzi-
ny uwzględnia się także dzieci przebywające w
domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej i
placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli
rodzina ponosi odpłatność za ich pobyt.

7. Należność z tytułu odpłatności rodziców pod-
lega egzekucji administracyjnej.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/49/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 7)

8. Jeżeli jedno z rodziców:
a) Płaci alimenty na dziecko umieszczone w

rodzinie zastępczej – nie ponosi odpłatno-
ści, drugi z rodziców ponosi odpłatność za
jego pobyt do wysokości udzielanej na
dziecko miesięcznej pomocy pieniężnej

b) Jeśli jedno z rodziców nie żyje i dziecko
otrzymuje rentę rodzinna, drugie z rodziców
ponosi odpłatność do wysokości udzielanej
na dziecko miesięcznej pomocy pieniężnej

c) Jeśli jedno z rodziców nie żyje, a dziecko
nie otrzymuje z tego tytułu renty rodzinnej,
drugie z rodziców ponosi odpłatność do
wysokości odpowiadającej połowie wyso-
kości udzielonej na dziecko miesięcznej po-
mocy pieniężnej

d) Rodzice, którzy płaca alimenty na dziecko
umieszczone w rodzinie zastępczej, nie po-
noszą odpłatności

9. Kwoty stanowiące podstawę ustalenia kryte-
rium dochodowego podlegają weryfikacji co 3
lata zgodnie z postanowieniami ustawy o po-
mocy społecznej.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/49/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 9)
10. Ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka

przebywającego w rodzinie zastępczej,
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uwzględnia się ich sytuację rodzinną, zdrowot-
ną, dochodową i majątkową. Rodzice, których
dochód przekracza kryterium dochodowe, mo-
gą być całkowicie lub częściowo zwolnieni z
ponoszenia opłat w szczególnie uzasadnionych
przypadkach jak:
a) Ponoszenie opłat za pobyt innych członków

rodziny w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, domu pomocy społecznej,
ośrodku wsparcia, rodzinie zastępczej, pla-
cówce leczniczo-rehabilitacyjnej lub innej
placówce,

b) zystępowanie uzasadnionych okoliczności,
w szczególności:
– bezrobocie;
– długotrwała lub ciężka choroba, w tym

niezdiagnozowane zaburzenia psychicz-
ne;

– niepełnosprawność;
– ubezwłasnowolnienie;
– alkoholizm, narkomania;
– wielodzietność (troje dzieci w rodzinie i

powyżej);
– ciąża lub samotne rodzicielstwo;
– śmierć członka rodziny;
– klęska żywiołowa;
– udokumentowanie braku dochodowości

z gospodarstwa rolnego;
– zdarzenie losowe;
– inne ważne przyczyny uzasadniające

zwolnienie z opłat.
11. Kwota dochodów rodziców pozostająca po

wniesieniu opłat za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej oraz osoby pełnoletniej pozostającej
w rodzinie zastępczej nie może być niższa niż
kryterium dochodowe.

12. Odstąpienie od ustalenia odpłatności lub czę-
ściowe zwolnienie z opłat za pobyt dziecka w
rodzinie zastępczej następuje na wniosek ro-
dziców dziecka lub z urzędu.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/49/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 12)
13. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwol-

nieniu z odpłatności za pobyt dziecka w rodzi-

nie zastępczej wydaje się po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego ustalającego sytu-
ację socjalno-bytową, tj. rodzinną, zdrowotną,
dochodową i majątkową na czas nie dłuższy
niż 24 miesiące, a wyjątkowo, gdy sytuacja
życiowa rodzica nie rokuje poprawy, możliwe
jest zwolnienie z odpłatności na stałe.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/49/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 13)
14. O każdej zmianie sytuacji socjalno-bytowej

mającej wpływ na ustalenie odpłatności zainte-
resowani są zobowiązani niezwłocznie powia-
domić organ wydający decyzję.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/49/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 14)
15. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwol-

nieniu z odpłatności zmienia się i uchyla bez
zgody strony w przypadku zmiany przepisów
prawa, zmiany sytuacji socjalno-bytowej rodzi-
ny, a także w przypadku wystąpienia przesła-
nek, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust.
5 ustawy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/49/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 15)

§ 2

zykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Kłodzkiego.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXIV/273/2004 Rady Powia-
tu Kłodzkiego z dnia 25 maja 2004 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym zo-
jewództwa Dolnośląskiego.

PRZEzODNICZICZ RYDZ

DYRIUeZ KŁONOzeKI

404

UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODPKIEGO
NR XXVIII/384/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia warunkww pzaśpiowero lun pawkowikero zwalniania
rodzipww nioloripznyph, osony pewnolekniej lun jej rodzipww, opiekunww
prawnyph lun kurakorww z opwaky za ponyk dziepka lun osony pewnolekniej
      w plapwwpe opiekuńpzo-wyphowawpzej w powiepie kwodzkim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.), art. 81 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728) Rada
Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:
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§ 1

Określa się następujące zasady częściowego lub
całkowitego zwalniania rodziców biologicznych,
osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów
prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka
lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w powiecie kłodzkim.
1. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej oraz osoby pełnoletniej opłaty
nie stosuje się do rodziców dziecka pozosta-
wionego przez matkę w zakładzie opieki zdro-
wotnej bezpośrednio po urodzeniu (zgodnie z
art. 81 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej).

2. zarunki określone w pkt 4 i 9 stosuje się do
rodziców dzieci przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziców
pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodzi-
ców, których władza została zawieszona albo
ograniczona.

3. Zasady określone w niniejszej uchwale stosuje
się do osoby pełnoletniej oraz jej rodziców, w
przypadku gdy osoba pełnoletnia przebywa w
placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu
ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę
przed osiągnięciem pełnoletniości.

4. Na wniosek rodziców lub z urzędu, ze wzglę-
du na sytuację materialna – po przeprowa-
dzeniu wywiadu środowiskowego rodzinnego
– starosta może wydać decyzję o częściowym
lub całkowitym zwolnieniu z opłat za pobyt
dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej przy spełnieniu następujących
warunków:

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/50/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 4 we
fragmencie ”Na wniosek rodziców lub z urzędu, ze
względu na sytuację materialną – po przeprowa-
dzeniu wywiadu środowiskowego rodzinnego”)

a) Jeżeli dochód rodzica biologicznego lub do-
chód rodziny, z którą ten rodzic prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe, nie prze-
kracza lub jest równy dochodowi ustalone-
mu na podstawie art. 8 ust 1 ustawy o po-
mocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
to rodzic ten jest całkowicie zwolniony z
odpłatności za pobyt dziecka lub osoby peł-
noletniej w placówce opiekuńczo-
wychowawczej.

b) Jeżeli dochód rodzica biologicznego, dochód
rodziny, z którą ten rodzic prowadzi wspól-
ne gospodarstwo domowe, lub osoby peł-
noletniej wynosi od 101–1501 dochodu
ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 r., to rodzic ponosi 51 z śred-
niego miesięcznego kosztu utrzymania
dziecka lub osoby pełnoletniej umieszczonej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

c) Jeżeli dochód rodzica biologicznego, dochód
rodziny, z którą ten rodzic prowadzi wspól-
ne gospodarstwo domowe, lub osoby peł-
noletniej wynosi od 151–2001 dochodu
ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1

ustawy o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 r., to rodzic ponosi 101 z
średniego miesięcznego kosztu utrzymania
dziecka lub osoby pełnoletniej umieszczonej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

d) Jeżeli dochód rodzica biologicznego, dochód
rodziny, z którą ten rodzic prowadzi wspól-
ne gospodarstwo domowe, lub osoby peł-
noletniej wynosi od 201–2501 dochodu
ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 mar-
ca 2004 r., to rodzic ponosi 151 z średnie-
go miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
lub osoby pełnoletniej umieszczonej w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej.

e) Jeżeli dochód rodzica biologicznego, dochód
rodziny, z którą ten rodzic prowadzi wspól-
ne gospodarstwo domowe, lub osoby peł-
noletniej wynosi od 251–3001 dochodu
ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 mar-
ca 2004 r., to rodzic ponosi 201 z średnie-
go miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
lub osoby pełnoletniej umieszczonej w pla-
cówce opiekuńczo wychowawczej.

f) Jeżeli dochód rodzica biologicznego, dochód
rodziny, z którą ten rodzic prowadzi wspól-
ne gospodarstwo domowe, lub osoby peł-
noletniej wynosi od 301–4001 dochodu
ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 r., to rodzic ponosi 251 z
średniego miesięcznego kosztu utrzymania
dziecka lub osoby pełnoletniej umieszczonej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

g) Jeżeli dochód rodzica biologicznego, dochód
rodziny, z którą ten rodzic prowadzi wspól-
ne gospodarstwo domowe, lub osoby peł-
noletniej wynosi od 401–5001 dochodu
ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 r., to rodzic ponosi 501 z
średniego miesięcznego kosztu utrzymania
dziecka lub osoby pełnoletniej umieszczonej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

h) Jeżeli dochód rodzica biologicznego, do-
chód rodziny, z którą ten rodzic prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe, lub oso-
by pełnoletniej wynosi powyżej 5011 –
dochodu ustalonego na podstawie art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 r., to rodzic ponosi 1001
z średniego miesięcznego kosztu utrzyma-
nia dziecka lub osoby pełnoletniej umiesz-
czonej w placówce opiekuńczo wycho-
wawczej.

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której
mowa w art. 80 ust. 8, w placówce opiekuńczo-
wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości
średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice
dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także
opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku
gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata
ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów
lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż
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501 kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby
pełnoletniej.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/50/09 z dnia 23 stycznia
stwierdzono nieważność § 1 ust. 5)

6. Przy ustalaniu odpłatności za pobyt dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej za każ-
dym razem należy wliczać to dziecko, dla któ-
rego ustalana jest odpłatność.

7. Zwolnić całkowicie lub częściowo z ponoszenia
opłaty osobę pełnoletnią, która dysponuje
swoim dochodem, pozostając w placówce
opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończe-
nia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed
osiągnięciem pełnoletniości, w przypadku po-
noszenia przez nią niezbędnych, uzasadnionych
wydatków w szczególności na leki oraz zwią-
zanych z nauka lub w sytuacjach losowych.

8. Zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia
opiekuna prawnego, kuratora, gdy dysponują
dochodem dziecka przebywającego w placów-
ce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku
ponoszenia niezbędnych, uzasadnionych wy-
datków zabezpieczających potrzeby dziecka, a
których placówka nie jest w stanie zapewnić,
w szczególności wydatków na leki bądź zwią-
zanych z nauka.

9. Przy ustalaniu odpłatności rodziców za pobyt
dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w składzie rodziny uwzględnia
się także dzieci przebywające w domu pomocy
społecznej, rodzinie zastępczej i placówce
opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli rodzina po-
nosi odpłatność za ich pobyt.

10. Za niepełny miesiąc pobytu dziecka w placów-
ce opłata jest proporcjonalna do czasu fak-
tycznego pobytu. Opłatę za jeden dzień pobytu
w placówce ustala się dzieląc pełna kwotę
przez liczbę dni kalendarzowych danego mie-
siąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu dziecka
w placówce

11. Należność z tytułu odpłatności rodziców biolo-
gicznych, osób pełnoletnich, opiekunów praw-
nych lub kuratorów podlega egzekucji admini-
stracyjnej.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/50/09 z dnia 23 stycznia
stwierdzono nieważność § 1 ust. 11)
12. Ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka

przebywającego w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, uwzględnia się ich sytuację
rodzinną, zdrowotną, dochodowa i majątkowa.
Rodzice, których dochód przekracza kryterium
dochodowe, mogą być całkowicie lub czę-
ściowo zwolnieni z ponoszenia opłat w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach jak:
a) Ponoszenie opłat za pobyt innych członków

rodziny w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, domu pomocy społecznej,
ośrodku wsparcia, rodzinie zastępczej, pla-
cówce leczniczo-rehabilitacyjnej lub innej
placówce,

b) zystępowanie uzasadnionych okoliczności,
w szczególności:
– bezrobocie;

– długotrwała lub ciężka choroba, w tym
niezdiagnozowane zaburzenia psychicz-
ne;

– niepełnosprawność;
– ubezwłasnowolnienie;
– alkoholizm, narkomania;
– wielodzietność (troje dzieci w rodzinie i

powyżej);
– ciąża lub samotne rodzicielstwo;
– śmierć członka rodziny;
– klęska żywiołowa;
– udokumentowanie braku dochodowości

z gospodarstwa rolnego;
– zdarzenie losowe;
– inne ważne przyczyny uzasadniające

zwolnienie z opłat.
13. Kwota dochodów rodziców, osób pełnoletnich

pozostająca po wniesieniu opłat za pobyt
dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej oraz osoby pełnoletniej pozo-
stającej w placówce opiekuńczo-
wychowawczej nie może być niższa niż kryte-
rium dochodowe.

14. Odstąpienie od ustalenia odpłatności lub czę-
ściowe zwolnienie z opłat za pobyt dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej lub oso-
by pełnoletniej następuje na wniosek rodziców
dziecka, osoby pełnoletniej lub z urzędu.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/50/09 z dnia 23 stycznia
stwierdzono nieważność § 1 ust. 14)
15. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwol-

nieniu z odpłatności za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w placówce opiekuńczo-
wychowawczej wydaje się po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego ustalającego sytu-
ację socjalno-bytową, tj. rodzinną, zdrowotną,
dochodową i majątkową na czas nie dłuższy
niż 24 miesiące, a wyjątkowo, gdy sytuacja
życiowa rodzica nie rokuje poprawy, możliwe
jest zwolnienie z odpłatności na stałe.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/50/09 z dnia 23 stycznia
stwierdzono nieważność § 1 ust. 15)
16. O każdej zmianie sytuacji socjalno-bytowej

mającej wpływ na ustalenie odpłatności zainte-
resowani są zobowiązani niezwłocznie powia-
domić organ wydający decyzję.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/50/09 z dnia 23 stycznia
stwierdzono nieważność § 1 ust. 16)
17. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwol-

nieniu z odpłatności zmienia się i uchyla bez
zgody strony w przypadku zmiany przepisów
prawa, zmiany sytuacji socjalno-bytowej rodzi-
ny, a także w przypadku wystąpienia przesła-
nek, o których mowa w art. 11, 12 i 107
ust. 5 ustawy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/50/09 z dnia 23 stycznia
stwierdzono nieważność § 1 ust. 17)
18. Kwoty stanowiące podstawę ustalenia kryte-

rium dochodowego podlegają weryfikacji co 3
lata zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej.
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(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/50/09 z dnia 23 stycznia
stwierdzono nieważność § 1 ust. 18)

§ 2

zykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Kłodzkiego.

§ 3
Traci moc uchwała nr XXVIII/187/2000 Rady Po-
wiatu Kłodzkiego z dnia 29 listopada 2000 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym zo-
jewództwa Dolnośląskiego.

PRZEzODNICZICZ RYDZ

DARIUSZ KŁONOWSKI

405

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
NR XXXIII/282/08

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie zasad znywania raraży komunalnyph

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2
pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146,
poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 zm.: Dz. U. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104,
poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 59 poz. 369) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży garaże – zlokalizo-
wane w budynkach mieszkalnych położonych na
gruntach stanowiących własność lub współwła-
sność Gminy Miejskiej Bolesławiec, powstałą w
wyniku wyodrębnienia lokali – wraz ze sprzeda-
żą odpowiedniego udziału w gruncie lub usta-
nowieniem na nim prawa użytkowania lub
współużytkowania wieczystego.

2. Przeznacza się do sprzedaży garaże wolno stoją-
ce – pojedyncze lub w zabudowie szeregowej –
położone na gruntach stanowiących własność
lub współwłasność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
powstałą w wyniku wyodrębnienia lokali wraz
ze sprzedażą gruntu lub ustanowieniem prawa
użytkowania lub współużytkowania wieczyste-
go.

§ 2

1. zyłącza się ze sprzedaży garaże:
1) wolno stojące lub zlokalizowane w budyn-

kach przeznaczonych do:
a) remontu ze względu na zagrożenie po-

twierdzone decyzją nadzoru budowlanego,
b) wyburzenia,

c) w których przewidywana jest zmiana
funkcji lub przeznaczenie wynikające z:
– planów zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Miejskiej Bolesławiec
– decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego
– decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,

2) Zlokalizowane w budynkach wybudowanych,
nabytych lub w których przeprowadzono remont
polegający na odtworzeniu w całości substancji
budynku ze środków Gminy Miejskiej Bolesła-
wiec, po 1 stycznia 1990 r. Zakaz ten nie doty-
czy budynków, w których były już zbywane lo-
kale lub możliwość ich zbycia wynika z innych
przepisów niż określone niniejszą uchwałą.

2. Zbycie garażu na rzecz najemców nie może na-
stąpić:
1) w przypadku stwierdzenia, że pierwszeństwo

przysługuje innym niż najemca podmiotom, a
uprawnienia takie należy realizować w pierw-
szej kolejności,

2) jeżeli toczy się postępowanie dotyczące pra-
widłowości nabycia nieruchomości przez
ekarb Państwa lub jednostkę samorządu tery-
torialnego,
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3) w przypadku powzięcia informacji o roszcze-
niach osób trzecich zgłoszonych w stosunku
do nieruchomości objętych wnioskiem.

3. O przeznaczeniu garażu do zbycia decyduje Pre-
zydent Miasta Bolesławiec. Prezydent może od-
mówić przeznaczenia garażu do sprzedaży, jeśli
wymaga tego ważny interes Gminy Miejskiej
Bolesławiec.

§ 3

Przyznaje się prawo pierwszeństwa w nabyciu ga-
raży ich najemcom, którzy do dnia 30 listopada
2008 r. zawarli umowy najmu na czas nieoznaczo-
ny.

§ 4

Określa się następujące zasady sprzedaży garaży
najemcom, o których mowa w § 3 niniejszej
uchwały:
1) Najemcy winni złożyć w terminie sześciu mie-

sięcy od dnia ich powiadomienia o przysługują-
cym im pierwszeństwie w nabyciu garażu –
oświadczenie o skorzystaniu z tego uprawnienia.
Brak powyższego oświadczenia lub złożenie pi-
semnego oświadczenia o nieskorzystaniu z pra-
wa pierwszeństwa w wyznaczonym terminie
będzie podstawą do wypowiedzenia dotychcza-
sowej umowy i przeznaczenia garażu do sprze-
daży w trybie przetargu.

2) Cena garażu jest ustalana na podstawie jego
wartości określona przez rzeczoznawcę mająt-
kowego, w oparciu o treść art. 67 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218 ze zm.).

3) Cena gruntu lub pierwsza opłata z tytułu usta-
nowienia użytkowania wieczystego winna być
uiszczona przez jednorazową wpłatę najpóźniej
do dnia zawarcia umowy notarialnej, natomiast
cena garażu może zostać rozłożona na raty
kwartalne, płatne przez okres 2 lat od daty za-
warcia umowy sprzedaży.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-7/46/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 4 pkt 3)
4) Pierwsza rata nie może być niższa niż 201

ceny garażu i podlega zapłacie wraz z należnym
oprocentowaniem płatnym z góry od pozostałej
do zapłaty ceny garażu, nie później niż do dnia
zawarcia umowy notarialnej przenoszącej wła-
sność garażu.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-7/46/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 4 pkt 4)

5) Rozłożona na raty cena garażu podlega oprocen-
towaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
równej półtorej stopy redyskonta weksli stoso-
wanej przez Narodowy Bank Polski według sta-
nu na dzień dokonania wpłaty pierwszej raty.

6) z przypadku rozłożenia ceny sprzedaży garażu
na raty, nabywca ustanawia w akcie notarial-
nym hipotekę kaucyjną, w wysokości kwoty
pozostałej do zapłaty, na rzecz Gminy Miejskiej
Bolesławiec, celem zabezpieczenia jej wierzy-
telności.

§ 5

z przypadku gdy osoby uprawnione nie złożą
oświadczenia o skorzystaniu z pierwszeństwa w
nabyciu garażu, w terminie określonym w § 4 pkt
1, garaż po rozwiązaniu umowy najmu zostaje
przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu.

§ 6

Koszty sporządzenia umowy notarialnej, wyceny
garażu, podziału geodezyjnego, wykonania inwen-
taryzacji budowlanej, uzyskania zaświadczenia o
samodzielności lokalu oraz koszty innych działań,
których podjęcie jest niezbędne do przeznaczenia
garażu do zbycia – ponosi nabywca.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-7/46/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 6)

§ 7

zykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Bolesławiec.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym zojewództwa Dolnośląskiego i podlega opu-
blikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bole-
sławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9

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

PRZEzODNICZICY RYDZ

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRPEGU DOLNYM
NR XXX/212/08

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany miejspowero planu zarospodarowania przeskrzennero
miaska Brzer Dolny w zakresie kerenu powożonero w rejonie ulip Wilpzej
                                                i Szkolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717
ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/113/08 Rady Miejskiej
 w Brzegu Dolnym z dnia 28 lutego 2008 r., po stwierdzeniu zgodności
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Brzeg Dolny, zmienionym uchwałą nr XX/124/08 Rady Miejskiej
 w Brzegu Dolnym z dnia 23 kwietnia 2008 r., Rada Miejska w Brzegu
 Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeg Dolny uchwalony
uchwałą nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w
Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r., w
granicach określonych na załączniku do niniej-
szej uchwały.

2. Rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stano-
wiący integralną część oraz załącznik do niniej-
szej uchwały, zastępuje w granicach na nim
określonych odpowiednią część załącznika nr 1
do uchwały nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej
w Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r.

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku
planu odpowiadają legendzie rysunku planu sta-
nowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr
XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dol-
nym z dnia 10 listopada 2001 r. i stanowią
obowiązujące ustalenia planu.

4. z § 14 ust. 39 oznaczenie „B39UPo” zastępuje
się oznaczeniem „B39UP”.

5. z § 14 ust. 39 pkt 1 skreśla się słowa „(szkoła
podstawowa)” i dodaje słowa: „lub usługi ko-
mercyjne”.

6. z § 14 ust. 39 skreśla się pkt 2, dotychczaso-
we punkty 3 i 4 otrzymują odpowiednio numery
2 i 3.

§ 2

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzegu Dolnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

EUGENIUSZ SKORUPKA
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Pawąpznik do uphwawy Rady Miejskiej
w Brzeru Dolnym nr XXX/212/08 z dnia
18 rrudnia 2008 r. (poz. 406)
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UCHWAŁA RAD MIEJSKIEJ W BRPEGU DOLNYM
NR XXX/213/08

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany miejspowero planu zarospodarowania przeskrzennero
     miaska Brzer Dolny w zakresie kerenu powożonero przy ulipy Pielonej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717
ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej
w Brzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 r., po stwierdzeniu zgodności
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Brzeg Dolny, zmienionym uchwałą nr XX/124/08 Rady Miejskiej
w Brzegu Dolnym z dnia 23 kwietnia 2008 r., Rada Miejska w Brzegu
Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeg Dolny uchwalony
uchwałą nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w
Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r., w
granicach określonych na załączniku nr 1 do ni-
niejszej uchwały.

2. Rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stano-
wiący integralną część oraz załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, zastępuje w granicach na nim
określonych odpowiednią część załącznika nr 1
do uchwały nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej
w Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r.

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku
zmiany planu odpowiadają legendzie rysunku
planu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr
XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dol-
nym z dnia 10 listopada 2001 r. i stanowią
obowiązujące ustalenia planu.

4. Dla obszaru określonego na rysunku zmiany
planu, o którym mowa w ust. 2, wprowadza się
zmianę ustaleń w zakresie sposobu użytkowania
terenu z dotychczasowych terenów zieleni izola-
cyjnej, przemysłu, baz i składów, urządzeń ob-
sługi komunikacji, usług komercyjnych oraz ulicy
dojazdowej na teren przemysłu i usług komer-
cyjnych oraz ulicy dojazdowej.

5. z § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem
D4Pe/UC ustala się:
1) przeznaczenie terenu na przemysł, bazy i

składy lub usługi komercyjne,
2) dopuszczalne przeznaczenie na usługi pu-

bliczne,
3) istniejące budynki mogą być remontowane z

zachowaniem dotychczasowej funkcji,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

10 m od granicy terenu przebiegającej wzdłuż
ulicy oznaczonej symbolem 106aKD oraz od-

powiednio 10 m, 15 m lub 20 m od granic
terenu zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może
przekroczyć wartości 1,0,

6) maksymalny udział powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni terenu lub działek –
701 powierzchni terenu lub działki,

7) wysokość zabudowy mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu nie mo-
że przekraczać 18 m, z wyjątkiem niezbęd-
nych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa
budowli technologicznych,

8) place manewrowe,  stanowiska postojowe i
dojazdy na terenie własnym,

9) w przypadku lokalizacji obiektów usługowych
należy zapewnić miejsca parkingowe na tere-
nie własnym wg wskaźnika – co najmniej 1
miejsce parkingowe na 40 m2 p. u. usług.”

6. z § 16 ust. 5 skreśla się pkt 2, dotychczasowe
punkty 3, 4, i 5 otrzymują odpowiednio numery
2, 3, i 4.

7. z § 17 ust. 10 pkt 2 na końcu zdania, po prze-
cinku dodaje się słowa: „z zastrzeżeniem pkt
7,”.

8. z § 17 ust. 10 dodaje się pkt 7 o treści: „sze-
rokość liniach rozgraniczających ulicy dojazdo-
wej oznaczonej na rysunku planu symbolem
106aKD – 20 m”.

9. Dla obszaru określonego na rysunku zmiany
planu, o którym mowa w ust. 2, ustala się
stawkę procentową, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokości 301.

§ 2

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
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§ 3

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzegu Dolnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

EUGENIUSZ SKORUPKA
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Pawąpznik nr 1 do uphwawy Rady Miejskiej
w Brzeru Dolnym nr XXX/213/08 z dnia
18 rrudnia (poz. 407)
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Pawąpznik nr 2 do uphwawy Rady Miejskiej
w Brzeru Dolnym nr XXX/213/08 z dnia
18 rrudnia 2008 r. (poz. 407)

Rozskrzyrniapie w sprawie sposonu realizapji zapisanyph w miejspowym planie
zarospodarowania przeskrzennero z zakresu infraskrukkury kephnipznej, kkwre należą do

zadań wwasnyph rminy, oraz zasad iph finansowania

Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego przy
ulicy Zielonej przewiduje się, że w związku z uchwaleniem zmiany planu inwestycją sta-
nowiącą zadanie własne gminy będzie poszerzenie drogi publicznej – ul. Zielonej na od-
cinku o długości ok. 550 m.
Przewiduje się, że realizacja tego zadania oraz jego finansowanie odbywać się będzie
zgodnie z przyjętym zieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego
Gminy, ze środków Gminy, środków pochodzących z programów pomocowych Unii Euro-
pejskiej lub innych źródeł.
Ponadto, w przypadku realizacji inwestycji na terenach przyległych – na zasadzie art. 16
ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że budowa lub przebudowa dróg publicz-
nych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a
szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą dro-
gi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

408

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRPEGU DOLNYM
NR XXX/214/08

z dnia 18 grudnia2008 r.

w sprawie zmiany miejspowero planu zarospodarowania przeskrzennero
miaska Brzer Dolny w zakresie kerenu powożonero w Rynku i przy ulipy Puka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717
ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej
w Brzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 r., po stwierdzeniu zgodności
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Brzeg Dolny, zmienionym uchwałą nr XX/124/08 Rady Miejskiej
w Brzegu Dolnym z dnia 23 kwietnia 2008 r., Rada Miejska w
Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeg Dolny uchwalony
uchwałą nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w
Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r., w
granicach określonych na załączniku do niniej-
szej uchwały.

2. Rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stano-
wiący integralną część oraz załącznik do niniej-
szej uchwały, zastępuje w granicach na nim
określonych odpowiednią część załącznika nr 1
do uchwały nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej
w Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r.

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku
zmiany planu odpowiadają legendzie rysunku
planu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr

XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dol-
nym z dnia 10 listopada 2001 r. i stanowią
obowiązujące ustalenia planu.

4. Dla obszaru określonego na rysunku zmiany
planu, o którym mowa w ust. 2, wprowadza się
zmianę ustaleń w zakresie sposobu użytkowania
terenu z dotychczasowych terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

5. z § 15 ust. 67 skreśla się pkt 2, 4 i 5, dotych-
czasowe punkty 3, 6, 7 i 8 otrzymują odpo-
wiednio numery 2, 3, 4 i 5.

6. z § 15 dodaje się ust. 67a o treści: „Dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem
C67aMz ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną,
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2) obowiązek wprowadzania lokali usługowych
w budynkach lokalizowanych przy Rynku,
w pozostałej części terenu dopuszcza się
usługi towarzyszące zabudowie mieszka-
niowej,

3) wschodnia część terenu znajduje się w stre-
fie ,,Y” ścisłej ochrony konserwatorskiej –
obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 1, z
wyjątkiem lit. a,

4) zachodnia część terenu znajduje się w stre-
fie ,,B” ochrony konserwatorskiej – obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

5) teren znajduje się w strefie ,,Oz” obserwa-
cji archeologicznej – obowiązują ustalenia §
5 ust. 3 pkt 5,

6) obowiązujące linie zabudowy: wzdłuż za-
chodniej i północnej pierzei Rynku – w li-
niach rozgraniczających, wzdłuż ulicy Odro-
dzenia – w odległości 3 m od granicy tere-
nu, zgodnie z rysunkiem planu,

7) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległo-
ści 6 m od granicy terenu przebiegającej
wzdłuż ulicy 37KL,

8) obowiązek realizacji zwartej zabudowy
wzdłuż pierzei Rynku,

9) liczba kondygnacji nadziemnych nie może
przekraczać czterech, w tym użytkowe
poddasze, wymagane dachy strome, syme-
tryczne, kryte dachówką lub materiałem da-
chówkopodobnym,

10) wysokość nowo realizowanej zabudowy,
mierzona od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu nie może przekraczać wy-
sokości najwyższego z budynków zlokali-
zowanych w pierzejach Rynku .”

7. z § 15 ust. 74 skreśla się pkt 2, 4 i 5, dotych-
czasowe punkty 3, 6, 7 i 8 otrzymują odpo-
wiednio numery 2, 3, 4 i 5.

8. z § 15 dodaje się ust. 74a o treści: „Dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem
C74aMz ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z dopuszczeniem usług
towarzyszących,

2) wschodnia część terenu znajduje się w strefie
,,Y” ścisłej ochrony konserwatorskiej – obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 1,

3) zachodnia część terenu znajduje się w strefie
,,B” ochrony konserwatorskiej – obowiązują
ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

4) teren znajduje się w strefie ,,Oz” obserwacji
archeologicznej – obowiązują ustalenia § 5
ust. 3 pkt 5,

5) obowiązujące linie zabudowy: wzdłuż za-
chodniej i południowej pierzei Rynku – w li-
niach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem
planu,

6) nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowo re-
alizowanych budynków w odległości 6 m od
granicy terenu przebiegającej wzdłuż ulicy
37KL,

7) liczba kondygnacji nie może przekraczać
trzech, w tym użytkowe poddasze, wymaga-
ne dachy strome, symetryczne, kryte da-
chówką lub materiałem dachówkopodob-
nym.”

§ 2

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzegu Dolnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

EUGENIUSZ SKORUPKA

‘
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Pawąpznik do uphwawy Rady Miejskiej
w Brzeru Dolnym nr XXX/214/08 z dnia
18 rrudnia 2008 r. (poz. 408)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
NR XXVI/237/2008

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie szpzerwwowyph zasad i krynu przyznawania, wskrzymywania,
pofania i zmian oraz wysokośpi skypendiww sporkowyph

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 22 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
 z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U z 2005 r. Nr 155, poz. 1298)
uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawa-
nia, wstrzymywania i cofania oraz wysokość sty-
pendiów sportowych dla zawodników oraz zawod-
niczek osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajo-
wym w dyscyplinach olimpijskich.

§ 2

Ustala się następujące kryteria, których spełnienie
jest warunkiem ubiegania się o przyznanie stypen-
dium sportowego w grach zespołowych, tj. piłce
nożnej 11-osobowej, piłce ręcznej, piłce siatkowej i
piłce koszykowej:
1. zarunkiem otrzymania stypendium sportowego

jest:
1) zakwalifikowanie się do kadry i zespołu re-

prezentującego klub (stowarzyszenie, eeY –
sportową spółkę akcyjną) w najwyższej klasie
rozgrywkowej,

2) uczestnictwo I zespołu klubu (stowarzysze-
nia, eeY) w oficjalnych rozgrywkach związku
sportowego danej dyscypliny, tj. I (najwyż-
szej) klasy rozgrywkowej, II klasy rozgryw-
kowej, III klasy rozgrywkowej (piłki nożnej,
piłki koszykowej, piłki siatkowej), IV klasy
rozgrywkowej piłki nożnej.

2. zarunki dodatkowe:
1) pozytywna opinia macierzystego klubu (sto-

warzyszenia, eeY),
2) reprezentowanie wyłącznie głogowskiego

stowarzyszenia sportowego, klubu (stowa-
rzyszenia, eeY),

3) przynależność do kadry I zespołu, potwier-
dzona przez macierzysty klub (stowarzysze-
nie, eeY) – z wyłączeniem juniorów.

§ 3

1. Ustala się miesięczne następujące wysokości
stypendium dla poszczególnych zawodników, w
dyscyplinach jak w § 2, za udział w rozgryw-
kach:
1) w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki noż-

nej do 15-krotności kwoty bazowej i dodat-
kowo do 1-krotności kwoty bazowej dla ju-
niorów,

2) w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki ręcz-
nej, koszykowej i siatkowej oraz II klasie roz-
grywkowej piłki nożnej do 12-krotności kwo-
ty bazowej i dodatkowo do 1-krotności kwo-
ty bazowej dla juniorów,

3) w II klasie rozgrywkowej piłki ręcznej, piłki
siatkowej i piłki koszykowej oraz III klasie
rozgrywkowej piłki nożnej do 9-krotności
kwoty bazowej i dodatkowo do 1-krotności
kwoty bazowej dla juniorów,

4) w III klasie rozgrywkowej piłki siatkowej i pił-
ki koszykowej oraz IV klasie rozgrywkowej
piłki nożnej do 6-krotności kwoty bazowej i
dodatkowo do 1-krotności kwoty bazowej dla
juniorów.

2. Za kwotę bazową, o której mowa w ust 1,
przyjmuje się 501 wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, obowiązującego w I kwar-
tale danego roku budżetowego, ogłaszanego co-
rocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów w
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę.

3. Ilość zawodników I zespołu, w poszczególnych
dyscyplinach może być dowolna.

§ 4

Ustala się następujące kryteria, których spełnienie
jest warunkiem ubiegania się o przyznanie stypen-
dium sportowego w dyscyplinach indywidualnych
oraz zawodników dyscyplin zespołowych za indy-
widualne osiągnięcia sportowe:
1) zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich,
2) zdobycie medalu na mistrzostwach świata, Eu-

ropy, Polski – w kategorii seniorów i juniorów,
3) zakwalifikowanie się do pierwszej reprezentacji

kadry Polski – w kategorii seniorów i juniorów

§ 5

1. Ustala się miesięcznie następującą wysokość
stypendium sportowego dla poszczególnych za-
wodników za indywidualne osiągnięcia sportowe:
1) jak w § 4 pkt 1 – do 5-krotności kwoty ba-

zowej określonej w § 3 ust. 2,
2) jak w § 4 pkt 2 – do 3-krotności kwoty ba-

zowej określonej w § 3 ust. 2,
3) jak w § 4 pkt 3 – do 1-krotności kwoty ba-

zowej określonej w § 3 ust. 2.
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2. zarunki dodatkowe:
1) pozytywna opinia macierzystego klubu (sto-

warzyszenia, eeY),
2) reprezentowanie wyłącznie głogowskiego

stowarzyszenia sportowego, klubu.

§ 6

1. znioski o stypendia należy składać do Prezy-
denta Miasta Głogowa.

2. znioski o stypendia składać mogą głogowskie
stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sporto-
we i eeY.

3. Prezydent w szczególnych przypadkach uzyska-
nia przez zawodnika wysokiego wyniku sporto-
wego może przyznać stypendium sportowe, nie-
zależnie od wymogów określonych w § 1,
§ 2 oraz § 4.

4. zniosek o stypendium powinien zawierać:
– imię i nazwisko zawodnika,
– dokument (lub jego potwierdzona kopia) po-

twierdzający zgłoszenie zawodnika do roz-
grywek lub licencja potwierdzająca reprezen-
towanie wyłącznie głogowskiego stowarzy-
szenia lub eeY,

– opis osiągnięć sportowych zawodnika,
– dokumenty potwierdzające opisane osiągnię-

cia,
– dane osobowe do podatku i ubezpieczeń

społecznych,
– zobowiązanie do informowania Prezydenta
Miasta Głogowa o okolicznościach skutkujących
wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium.

5. etypendia przyznawane są na okres:
1) od 1 stycznia do 30 czerwca w danym roku

kalendarzowym, w oparciu o wyniki sporto-
we uzyskane przez zawodnika w roku po-
przedzającym przyznanie stypendium,

2) od 1 lipca do 31 grudnia, w oparciu o wyniki
sportowe, uzyskane przez zawodnika w I pół-
roczu danego roku.

6. znioski o stypendia należy składać w terminie:
1) do 10 stycznia w przypadku ubiegania o sty-

pendium na okres, o którym mowa w § 6
ust. 5 pkt 1,

2) do 15 czerwca w przypadku ubiegania o sty-
pendium na okres, o którym mowa w § 6
ust. 5 pkt 2.

7. z przypadku zgłoszenia nowego zawodnika do
rozgrywek w trakcie roku budżetowego, do-
puszcza się złożenie wniosku o stypendium dla
tego zawodnika w innych terminach niż określo-
ne w ust. 6.

§ 7

1. etypendia przyznaje, cofa, wstrzymuje i zmienia
Prezydent Miasta Głogowa na pisemny wniosek
stowarzyszenia, klubu sportowego.

2. etypendium sportowe wypłacane jest na pod-
stawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem
Miasta Głogowa a zawodnikiem, która określa
szczegółowe warunki jego przyznania.

3. Ostateczna kwota stypendium ustalana jest
przez Prezydenta Miasta Głogowa.

§ 8

1. Cofnięcie, wstrzymanie lub zmiana wysokości
stypendium może nastąpić w przypadku:
1) pisemnego wystąpienia macierzystego klubu

(stowarzyszenia, eeY) o cofnięcie, wstrzy-
manie lub zmianę stypendium wraz z uzasad-
nieniem,

2) zawieszenia w prawach zawodnika przez
władze macierzystego klubu (stowarzyszenia,
eeY),

3) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków
prawidłowej realizacji procesu szkolenia,

4) zmiany przynależności klubowej na pozagło-
gowską,

5) zaprzestania uprawiania sportu,
6) naruszenia norm etyczno-moralnych,
7) rażącego naruszenia przepisów prawa.

2. zstrzymane stypendium wypłaca się zawodni-
kowi po ustaniu przyczyn jego wstrzymania.

§ 9

zykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Głogowa.

§ 10

Traci moc uchwała nr XIV/129/2007 Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości
stypendiów sportowych.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 roku.

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

RADOSŁAW POBOL



Dziennik Urzędowy
zojewództwa Dolnośląskiego Nr 14 –  1229  – Poz. 410

410

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORPE
NR XXX/169/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie zasad i krynu przyznawania, wskrzymywania i pofania oraz
wysokość skypendiww sporkowyph, narrwd i wyrwżnień w dziedzinie kulkury

fizypznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 22 i art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zasady i tryb przyznawania, wstrzymy-
wania i cofania oraz wysokość stypendiów sporto-
wych dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym.

§ 2

1. etypendium sportowe otrzymuje zawodnik bę-
dący uczniem lub studentem i jednocześnie
mieszkańcem gminy Jawor lub zawodnikiem
klubu sportowego działającego na terenie gminy
Jawor, który w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących złożenie wniosku:
1) zajął od I–V miejsca w mistrzostwach Polski,
2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzo-

stwach Europy, Świata lub Igrzysk Olimpij-
skich,

3) został powołany do Kadry Narodowej.
2. etypendium sportowe otrzymuje zawodnik, któ-

ry nie naruszył norm etyczno-moralnych, przepi-
sów prawa lub nie podjął działań godzących w
dobre imię Gminy lub Klubu.

3. zarunki określone w ust. 1 i ust. 2 stosuje się
odpowiednio do zawodników biorących udział w
dyscyplinach drużynowych.

§ 3

1. etypendium sportowe może być przyznane mak-
symalnie na okres do 12 miesięcy w danym roku
kalendarzowym w formie pieniężnej, wypłacane
w ratach miesięcznych lub jednorazowo.

2. etypendium sportowe stanowi pomoc finanso-
wą wspierającą proces szkolenia sportowego
zawodnika.

§ 4

eporządzony na formularzu, stanowiącym załącznik
nr 1 do uchwały, wniosek o stypendium sportowe z
uzasadnieniem i udokumentowaniem dotychczaso-
wych osiągnięć kandydata (kserokopie dyplomów,
protokołów z zawodów, wycinki prasowe, po-
świadczone kserokopie licencji lub karty zgłoszenia
we współzawodnictwie sportowym) wraz z po-
twierdzeniem o pobieraniu nauki składają: osoba
zainteresowana bądź jej przedstawiciel ustawowy,
prezes klubu sportowego lub stowarzyszenia, w
kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworze, w terminie

do dnia 31 stycznia każdego roku. znioski zostają
rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Jawora w
ciągu 30 dni od wyznaczonego terminu ich złoże-
nia.

§ 5

zysokość stypendium sportowego może wynosić:
1) za osiągnięcia indywidualne:

a) dla zawodników wymienionych w § 2 ust. 1
pkt 1 i 3 – do 200 zł miesięcznie (słownie:
dwieście złotych),

b) dla zawodników wymienionych w § 2 ust. 1
pkt 2 – do 300 zł miesięcznie (słownie: trzy-
sta złotych),

2) za sukcesy zespołowe – do 100 zł miesięcznie
(słownie: sto złotych) na 1 osobę.

§ 6

1. etypendium sportowe wstrzymuje się, jeżeli
zawodnik nie przestrzega postanowień zawar-
tych w umowie, a w szczególności:
1) zaniedbuje obowiązki realizacji szkolenia,
2) wystąpił z dotychczasowego klubu sporto-

wego i nie wstąpił do innego klubu na terenie
Gminy Jawor realizującego program szkolenia
sportowego,

3) otrzymał karę dyscyplinarną od polskiego
związku sportowego lub klubu sportowego,
do którego należy,

4) został zawieszony w prawach zawodnika,
zgodnie z regulaminem sportowym.

2. zypłatę stypendium wstrzymuje się na czas
trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.

3. zypłata stypendium następuje po ustaniu przy-
czyny wymienionej w ust. 1 począwszy od mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym
ustały przyczyny jego wstrzymania.

§ 7

1. etypendium sportowe cofa się, jeżeli zawodnik
nie przestrzega postanowień zawartych w
umowie, a w szczególności:
1) został zawieszony bezterminowo w prawach

zawodnika, zgodnie z regulaminem sporto-
wym,

2) odmówił udziału w zawodach.
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2. etypendium cofa się w miesiącu następującym
po miesiącu, w którym powstały przyczyny
określone w ust. 1.

§ 8

Inną formą uznania dla poziomu sportowego za-
wodników i ich osiągnięć, a także dla pracy trene-
rów przekładającej się na sukcesy zawodników, są
nagrody. Określa się zasady, tryb przyznawania
oraz wysokość nagród dla zawodników i trenerów.

§ 9
Nagrodę otrzymuje:
1) zawodnik będący mieszkańcem gminy Jawor lub

zawodnikiem klubu sportowego działającego na
terenie gminy Jawor, który osiągnął najwyższą
lokatę w mistrzostwach krajowych lub między-
narodowych,

2) zespół sportowy, który osiągnął najwyższą loka-
tę w mistrzostwach krajowych lub międzynaro-
dowych,

3) trener zawodnika lub zespołu sportowego, który
osiągnął najwyższą lokatę na mistrzostwach
krajowych lub międzynarodowych,

4) trener za całokształt działalności w dziedzinie
kultury fizycznej.

§ 10

Nagroda za całokształt działalności w dziedzinie
kultury fizycznej może być przyznana tej samej
osobie tylko jeden raz.

§ 11

znioski o nagrody sportowe wraz z uwierzytelnio-
nymi kserokopiami dyplomów, potwierdzających
sukces zawodnika lub zespołu, na formularzu sta-
nowiącym załącznik nr 2 do uchwały, składają:
osoba zainteresowana bądź jej przedstawiciel
ustawowy, prezes klubu sportowego lub stowarzy-
szenia, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworze
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
znioski zostają rozpatrzone przez Burmistrza Mia-
sta Jawora w ciągu 30 dni od wyznaczonego ter-
minu ich złożenia.

§ 12

Nagrody indywidualne dla zawodników i trenerów
nie mogą przekraczać kwoty 1.000 zł, a dla po-
szczególnych członków zespołów kwoty 500 zł.

§ 13

etypendium sportowe lub nagrodę wypłaca się na
warunkach określonych w umowie zawartej z za-
wodnikiem bądź też osobą reprezentującą niepeł-
noletniego lub trenerem.

§ 14

zysokość stypendiów sportowych oraz nagród
uzależniona jest od wysokości środków finanso-
wych zarezerwowanych w budżecie gminy na dany
rok budżetowy.

§ 15

Kolejną formą uznania dla poziomu sportowego
zawodników i ich osiągnięć, a także dla pracy tre-
nerów i działaczy sportowych, przekładającej się na
sukcesy zawodników, są wyróżnienia w postaci
statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratula-
cyjnych.

§ 16

znioski o przyznanie wyróżnienia, na formularzu
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, składają:
osoba zainteresowana bądź jej przedstawiciel
ustawowy, prezes klubu sportowego lub stowarzy-
szenia, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworze
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
znioski zostają rozpatrzone przez Burmistrza Mia-
sta Jawora w ciągu 30 dni od wyznaczonego ter-
minu ich złożenia.

§ 17

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Jawora.

§ 18

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

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

ANDRZEJ MADEJ
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Pawąpznik nr 1 do uphwawy Rady Miejskiej w
Jaworze nr XXX/169/08 z dnia 19 rrudnia
2008 r. (poz. 410)
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Pawąpznik nr 2 do uphwawy Rady Miejskiej w
Jaworze nr XXX/169/08 z dnia 19 rrudnia
2008 r. (poz. 410)
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Pawąpznik nr 3 do uphwawy Rady Miejskiej w
Jaworze nr XXX/169/08 z dnia 19 rrudnia
2008 r. (poz. 410)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
NR 329/XLII/2008

z dnia 17 grudnia 2008 r.

zmieniająpa uphwawa w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnyph
lokali mieszkalnyph

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

z uchwale nr 275/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jele-
niej Góry z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie
określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali
mieszkalnych, zmienionej uchwałą nr 57/VII/2003
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 marca 2003
roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Użyte w uchwale w różnych przypadkach wyra-
zy „Zarząd Miasta” zastępuje się użytymi w od-
powiednich przypadkach wyrazami „Prezydent
Miasta”.

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Nie podlegają sprzedaży na rzecz najemców

lokale:
1) w budynkach przeznaczonych do wy-

kwaterowania, wyburzenia lub w któ-
rych przewidziana jest zmiana funkcji,

2) znajdujące się w szkołach, żłobkach,
przedszkolach i innych obiektach, w któ-
rych dominuje funkcja niemieszkalna,

3) oddane w najem jako lokale zamienne na
czas remontu lokalu zajmowanego po-
przednio,

4) w budynkach, w których lokale przezna-
czone są wyłącznie na wynajem jako lo-
kale socjalne,

5) inne, wyznaczone przez Prezydenta Mia-
sta jako niepodlegające sprzedaży z
uwagi na ważny interes Miasta.

 2. Ponadto nie podlegają sprzedaży na rzecz
najemców lokale:
1) w których czynsz najmu ustalony został

w drodze przetargu – przez okres 5 lat
od dnia zawarcia umowy najmu,

2) które były pustostanami, a w których
remont wykonany ze środków budżetu
Miasta przed zasiedleniem przekroczył
12,51 wartości odtworzeniowej lokalu
obliczanej na dzień zakończenia remontu
(wartość odtworzeniowa lokalu to ilo-
czyn powierzchni użytkowej lokalu i
wskaźnika przeliczeniowego, którym jest
wskaźnik kosztu odtworzenia 1m2 po-
wierzchni użytkowej budynków miesz-
kalnych dla województwa dolnośląskiego
z wyłączeniem m.zrocław, ogłaszanego
na podstawie Zarządzenia zojewody
Dolnośląskiego w sprawie wysokości

wskaźnika przeliczeniowego 1m2 po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkal-
nego), z wyjątkiem gdy najemca otrzy-
mał lokal mieszkalny jako lokal zamienny
– przez okres 5 lat od dnia zawarcia
umowy najmu,

3) w budynkach nowych – przez okres 20
lat od dnia oddania budynku do użytko-
wania.

 3. z przypadku lokali znajdujących się w bu-
dynkach, co do których zostały zgłoszone
roszczenia o przeniesienie własności oraz w
których prowadzona jest regulacja stanu
prawnego, sprzedaż lokali podlega zawie-
szeniu do czasu prawomocnego rozstrzy-
gnięcia lub zakończenia postępowania.

 4. Zawieszenie sprzedaży lokali dotyczy rów-
nież poszczególnych lokali, jeżeli odnoszą
się do nich okoliczności, o których mowa w
ust. 3.”

3. z § 5 ust. 1 skreśla się wyrazy „położonych w
budynkach wybudowanych przed 31 grudnia 1989
r. oraz niepoddanych modernizacji lub kapitalnemu
remontowi po tym terminie”.
4. ekreśla się § 6.
5. z § 7 skreśla się ust 1.

§ 2

Najemcy, którzy złożyli wnioski o wykup lokalu i
których sprzedaż nie została zrealizowana aktem
notarialnym przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, nabywają lokale na zasadach obowiązują-
cych w dniu złożenia wniosku, chyba że wyrażą
wolę ich nabycia na zasadach określonych w niniej-
szej uchwale.

§ 3

zykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.

§ 4

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

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

HUBERT PAPAJ
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDPYLESIU
NR XXVII/163/08

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie uskalenia rerulaminu określająpero wysokość oraz szpzerwwowe
warunki przyznawania naupzypielom dodakkww: funkpyjnyph, mokywapyjne-
ro oraz dodakkww za warunki prapy oraz niekkwryph innyph skwadnikww wy-
narrodzenia, a kakże wysokośpi, szpzerwwowyph zasad przyznawania
                           i wypwapania dodakku mieszkaniowero

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

§ 1

Regulamin ustala wysokości i szczegółowe zasady
przyznawania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku za warunki pracy, w tym za: trudne,

uciążliwe, szkodliwe,
4) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia

za godziny ponadwymiarowe oraz godziny do-
raźnych zastępstw,

5) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń ze stosunku pracy nauczycielom.

6) oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 2

1. Tworzy się fundusz motywacyjny na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 51
wysokości środków przeznaczonych na wyna-
grodzenia zasadnicze nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy i nie
dłuższy niż 1 rok, od 1 stycznia do końca zajęć
lekcyjnych i od 1 września do 31 grudnia.

3. Dodatki motywacyjne dla nauczyciela oraz dla
dyrektora mają charakter uznaniowy i nie mogą
być wyższe niż 201 wynagrodzenia zasadni-
czego danego nauczyciela w granicach środków
o których mowa w ust. 1 i 2

4. Nauczycielowi stażyście lub rozpoczynającemu
pracę w tej szkole, dodatek motywacyjny może
zostać przyznany po okresie 3 miesięcy.

5. Przy ustalaniu dla nauczyciela dodatku motywa-
cyjnego uwzględnia się:
1) posiadaną aktualną ocenę pracy,
2) jakość świadczonej pracy, w tym także zwią-

zanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
3) zaangażowanie w realizację zajęć, o których

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Na-
uczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub organizacjami uczniowskimi działają-
cymi na terenie szkoły,

d) przejawianie innych form aktywności w
ramach wewnątrzszkolnego systemu do-
skonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły.

4) jakość świadczonej pracy związanej z powie-
rzonym stanowiskiem kierowniczym, a w
szczególności:
a) współpracę z organem prowadzącym lub

bezpośrednim przełożonym – terminowe
wykonywanie zadań, właściwa realizacja
budżetu,

b) kształtowanie polityki kadrowej,
c) zapewnienie sprawnej obsługi administra-

cyjnej,
d) podwyższanie kwalifikacji pedagogicznych

i kierowniczych w okresie sprawowania
funkcji,

e) współpracę z instytucjami i organizacjami
wspomagającymi realizację programu wy-
chowawczego szkoły,

f) przestrzeganie przepisów prawnych,
5) podejmowanie działań „innowacyjnych”.

6. Przy ustalaniu dla dyrektora szkoły dodatku mo-
tywacyjnego uwzględnia się:
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, pla-

nowanie zadań i środków finansowych na ich
realizację,

b) dbałość o mienie szkoły, jego odnawianie i
modernizowanie,

c) racjonalna polityka kadrowa,
d) efektywność pozyskiwania środków finan-

sowych ze źródeł pozabudżetowych,
e) osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze

szkoły,
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f) efektywność współpracy ze środowiskiem
pozaszkolnym, jednostką samorządu teryto-
rialnego oraz podmiotami społecznymi w
szkole,

g) doskonalenie i zaangażowanie zawodowe,
h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z

poleceń służbowych.
7. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela,

uwzględniając poziom spełnienia warunków, o
których mowa w ust. 7, przyznaje dyrektor
szkoły, a w stosunku do dyrektora uwzględnia-
jąc poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 8 Burmistrz Miasta i Gminy Mię-
dzylesie.

§ 4

1. Dodatek dyrektora ustalany jest corocznie i
przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora szkoły.

2. zysokość dodatku ustalana jest wg tabeli nr 1 i
uzależniona jest od:
1) ilości oddziałów prowadzonej szkoły
2) długości nieprzerwanego okresu pełnienia

funkcji dyrektora
3) wysokości bazowej kwoty dodatku, która

równa jest minimalnej stawce wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z
wykształceniem magisterskim i przygotowa-
niem pedagogicznym określanej przez MEN.

Tabela 1

Dodatek w: szkoła do 6 oddz. szkoła od 7 do12 oddz. szkoła pow. 12 oddz.
1 roku 301 kwoty bazowej. 421 kwoty bazowej. 541 kwoty bazowej.
2 roku 331 kwoty bazowej. 451 kwoty bazowej. 571 kwoty bazowej.
3 roku 361 kwoty bazowej. 481 kwoty bazowej. 601 kwoty bazowej.
4 roku 391 kwoty bazowej. 511 kwoty bazowej. 631 kwoty bazowej.
5 roku i więcej 421 kwoty bazowej. 541 kwoty bazowej. 661 kwoty bazowej.

3. z przypadku dyrektorów pełniących funkcję
nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 lat wy-
sokość dodatku zwiększa się o 20,00 zł za każ-
dy rozpoczęty rok z tym jednak, że maksymalne
zwiększenie nie może być wyższe niż 100,00 zł.

4. Dodatek dyrektorowi przyznaje Burmistrz Miasta
i Gminy Międzylesie.

5. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym po-
wierzono w zastępstwie obowiązki dyrektorskie
na czas trwania nieobecności dyrektora, wynosi
501 wysokości dodatku należnemu dyrektorowi
zastępowanemu, a w przypadku okresu nie-
obecności dłuższego niż 1 miesiąc, ale krótszego
niż 3 miesiące 401.

6. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów zespołów
szkolnych lub szkolno-przedszkolnych liczących
powyżej 12 oddziałów zwiększa się o 101.

7. Dodatek funkcyjny dla zastępcy dyrektora przy-
znaje dyrektor w oparciu o kwotę bazową, która
wynosi 481 minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z
wykształceniem magisterskim i przygotowaniem
pedagogicznym określanej przez MEN ustalanej
wg tabeli nr 2

Tabela 2

Dodatek w: ezkoła od 12 oddz.

1 roku 651 kwoty bazowej
2 roku 701 kwoty bazowej
3 roku 751 kwoty bazowej
4 roku 801 kwoty bazowej
5 roku i więcej 851 kwoty bazowej

§ 5

1. Dodatek wychowawcy klasy przysługuje na-
uczycielom, którym powierzono zadania wy-
chowawcy klasy.

2. zysokość dodatku uzależniona jest od liczebno-
ści klasy, nad którą nauczyciel sprawuje opiekę
według tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Liczba uczniów w klasie zysokość brutto
do 18 55,00 zł/mies.
od 19 do 26 65,00 zł/mies.
powyżej 26 85,00 zł/mies.

3. Dodatek za wychowawstwo określany jest i
przyznawany każdorazowo w oparciu o niniejszy
regulamin na początku roku szkolnego przez dy-
rektora szkoły.

4. z przypadku nauczyciela, któremu dyrektor
powierzył pełnienie obowiązków wychowawcy
w zastępstwie na okres krótszy niż 3 miesiące,
dodatek wynosi 501 pełnej wysokość dodatku
liczonego wg zasad określonych w ust. 2 niniej-
szego paragrafu.

5. zysokość dodatku za wychowawstwo ulega
zmianie w każdym czasie, z dniem pierwszym
następnego miesiąca, jeżeli liczebność klasy
zmieni się w zakresie określonym tab. 3.

§ 6

1. Dodatek doradcy metodycznego lub nauczyciela
– konsultanta przysługuje nauczycielowi, który
posiada kwalifikacje udokumentowane orygina-
łami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z
oryginałami.

2. Dodatek ustala się dla wszystkich uprawnionych
w kwocie 60,00 zł/mies.

3. Dodatek przyznaje dyrektor na wniosek nauczy-
ciela.
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§ 7

1. Dodatek dla opiekunów stażu przysługuje na-
uczycielowi, któremu powierzono opiekę nad
nauczycielem odbywającym staż.

2. Dodatek ustala się w jednej wysokości dla
wszystkich opiekunów, tj. 80,00 zł/mies.

3. Dodatek przysługuje w okresie faktycznego cza-
su trwania stażu bez względu na okres nieobec-
ności nauczyciela odbywającego staż.

§ 8

1. Dodatek za pracę w klasach łączonych szkoły
podstawowej nauczycielowi przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy Mię-
dzylesie.

2. etawka dodatku za jedną godzinę lekcyjną wy-
nosi 101 stawki godziny przeliczeniowej liczo-
nej od minimalnej stawki indywidualnego wyna-
grodzenia zasadniczego określanej przez MEN
dla danego nauczyciela.

§ 9

1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przy-
sługuje nauczycielowi posiadającemu pełne kwa-
lifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczne
określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i eportu z dnia 31 stycznia
2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 22, poz. 181 z później-
szymi zmianami) w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy.

2. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor, a
dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy Międzyle-
sie.

3. etawka dodatku za jedną godzinę zajęć wynosi
101 stawki godziny przeliczeniowej liczonej od
minimalnej stawki indywidualnego wynagrodze-
nia zasadniczego określanej przez MEN dla da-
nego nauczyciela.

§ 10

1. zynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oraz doraźnego zastępstwa nauczyciela
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych, realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o
której mowa w ust.1, uzyskuje się mnożąc od-
powiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 11

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

§ 12

1. Fundusz nagród organu prowadzącego tworzony
jest w wysokości 1,51 planowanego rocznego
osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli, i
jest przeznaczony na nagrody dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Międzylesie.

2. Ustala się następujący podział funduszu nagród:
1) 151 tego funduszu na nagrody organu pro-

wadzącego, (zwanymi dalej Nagrodami Bur-
mistrza Miasta i Gminy Międzylesie i pozo-
stające w dyspozycji organu prowadzącego

2) 851 tego funduszu na nagrody dyrektorów
szkół i placówek oświatowych pozostające w
dyspozycji dyrektorów poszczególnych szkół.

§ 13

1. Nagrody otrzymują nauczyciele za szczególne
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

2. Nagrody mogą być przyznawane przy okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły.

3. Nagrody mogą być przyznawane po przepraco-
waniu co najmniej 12 miesięcy:
1) dyrektorom,
2) nauczycielom zatrudnionym w szkołach i pla-

cówkach prowadzonych przez Gminę.
4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda

otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się
w jego aktach osobowych.

5. znioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem mogą
składać w terminie 1 miesiąca przed dniem, w
którym nagrody zostaną przyznane:
1) rada pedagogiczna,
2) rada (inne reprezentacje rodziców) szkoły lub

placówki oświatowej,
3) dyrektor szkoły.

§ 14

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycie-
lowi:
1) zatrudnionemu na co najmniej 1/2 obowiązują-

cego wymiaru zajęć w jednym zakładzie pracy
2) posiadającemu pełne kwalifikacje do naucza-

nia
3) bez względu na tytuł prawny do zajmowane-

go przez niego lokalu mieszkalnego.
2. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na

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

ezkoły, a Dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy
Międzylesie.

4. z przypadku, gdzie obojgu małżonkom pracują-
cych w szkole bądź szkołach przysługuje doda-
tek mieszkaniowy na wspólny wniosek małżon-
ków przyznaje się tylko jeden dodatek w szkole
przez nich wybranej.

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym złożo-
no wniosek o jego przyznanie.
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6. Dodatek przysługuje z zachowaniem warunku
określonego w ust. 1 również w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go,
3) korzystania z urlopu wychowawczego prze-

widzianego w odrębnych przepisach.
7. zysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona

jest od:
1) miejsca zatrudnienia (strefy mieszkaniowe

wg. uchwały RM w sprawie zasad naliczania
czynszu...)

2) liczby członków rodziny (współmałżonek,
dzieci, rodzice pozostający na utrzymaniu na-
uczyciela)

8. Podstawę do ustalenia wysokości dodatku
mieszkaniowego stanowi kwota bazowa, którą
jest stawka minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę pracowników, ustalanego przez MPiPe.

9. Ostateczną kwotę dodatku mieszkaniowego
ustala się wg wzoru:

Dm = kn (x+y)
gdzie:
kn – stawka minimalnego wynagrodzenia za

pracę pracowników, ustalonego przez
MPiPe

x – zwiększenie z tytułu miejsca zatrudnienia
wg tabeli 4

y – zwiększenie z tytułu liczby członków ro-
dziny

10. Ustala się wysokość wskaźnika zwiększenia
kwoty bazowej
1) z tytułu miejsca zatrudnienia – x

Tabela 4

etrefa zamieszkania zskaźnik (x)
Y 41
B 31

C 21

2) z tytułu liczby członów rodziny – y
Tabela 5

Liczba osób zskaźnik (y)
1 osoba 21
2 osoby 31
3 osoby 41

4 osoby i więcej 51

11. Dyrektor zobowiązany jest prowadzić i prze-
chowywać pełną dokumentację będącą pod-
stawą, przyznania nauczycielowi dodatku
mieszkaniowego:

1) wniosek nauczyciela o przyznanie dodatku
2) kopia decyzji dyrektora.

§ 15

zysokość oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1) nagród jubileuszowych,
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
3) dodatku za wysługę lat,
4) świadczenia urlopowego,
5) dodatku za pracę w porze nocnej,
6) zasiłku na zagospodarowanie,
7) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
8) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub ren-

tę,
9) dodatków specjalistycznych,

10) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych,

11) środków na dokształcanie i doskonalenia na-
uczycieli,

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela
oraz właściwe przepisy prawne.

§ 16

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 17

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu
nr XVI/100/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku w
sprawie ustalenia regulaminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjne-
go oraz dodatków za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia, a także wyso-
kości, szczegółowych zasad przyznawania i wypła-
cania dodatku mieszkaniowego oraz uchwała Rady
Miejskiej w Międzylesiu nr XVIII/113/2007 z dnia
11 marca 2008 roku w zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia regulaminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjne-
go oraz dodatków za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia, a także wyso-
kości, szczegółowych zasad przyznawania i wypła-
cania dodatku mieszkaniowego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zojewództwa
Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009
roku.

PRZEzODNICZYCZ
RYDZ MIEJeKIEJ

JERZY MARCINEK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDPYLESIU
NR XXVII/164/08

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia Prorramu wspwwprapy Gminy Miadzylesie
z orranizapjami pozarządowymi na rok 2009

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. ze zmian.)

§ 1

1. Głównym celem programu jest budowanie part-
nerstwa pomiędzy Gminą Międzylesie a organi-
zacjami pozarządowymi oraz efektywne wyko-
rzystanie ich społecznej aktywności w zaspoka-
janiu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

2. Cele szczegółowe:
1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa oby-

watelskiego i wspomaganie rozwoju społecz-
ności lokalnych,

2) podnoszenie skuteczności i efektywności
działań w sferze zadań publicznych;

3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnie-
nie im równych z innymi podmiotami szans w
realizacji zadań publicznych, przez wspieranie
i powierzanie im zadań przy jednoczesnym
zapewnieniem odpowiednich środków na ich
realizację:

4) realizację zadań publicznych określonych w
ustawie;

5) prowadzenie nowatorskich i efektywnych
działań na rzecz gminy oraz tworzenie syste-
mowych rozwiązań dla ważnych problemów
społecznych;

6) uzupełnienie działań gminy w zakresie nieob-
jętym przez struktury samorządowe.

Powyższe cele będą realizowane poprzez współpra-
cę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

§ 2

1. Pozafinansowe formy współpracy gminy z orga-
nizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:
1) informacyjnej, poprzez:

a) prowadzenie elektronicznej bazy o organi-
zacjach pozarządowych realizujących za-
dania publiczne,

b) informowanie o zadaniach publicznych,
które będą realizowane w danym roku, o
ogłaszanych konkursach ofert na projekty
realizacji zadań publicznych oraz o sposo-
bach ich rozstrzygnięć,

c) możliwość konsultowania aktów prawa
miejscowego,

2) organizacyjnej, poprzez:
a) podejmowanie inicjatyw integrujących or-

ganizacje pozarządowe wokół zadań waż-
nych dla lokalnego środowiska,

3) szkoleniowej, poprzez:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń

podnoszących jakość pracy organizacji poza-
rządowych w sferze zadań publicznych,

b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń
dotyczących m.in. pozyskiwania środków z
funduszy pozabudżetowych gminy

c) angażowanie organizacji pozarządowych do
wymiany doświadczeń i prezentacji osią-
gnięć;

4) innych, obejmujących w szczególności:
a) udostępniania lokali, sal konferencyjnych,

sprzętu technicznego w celu realizacji zadań
organizacji pozarządowych,

b) pomocy w nawiązaniu partnerskich kontak-
tów międzynarodowych.

2. zspółpraca o charakterze finansowym, polega-
jąca na zlecaniu realizacji zadań publicznych
może  odbywać się w formach:
a) powierzania wykonania zadania publicznego,

wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji,

b) wspieranie takiego zadania, wraz z udziele-
niem dotacji na dofinansowanie jego realiza-
cji.

3. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na:
a) zadania i zakupy inwestycyjne,
b) zakup gruntów,
c) działalność gospodarczą,
d) pokrycie kosztów prowadzenia biura organi-

zacji pozarządowej starającej się o przyznanie
dotacji, w tym także wydatków na wynagro-
dzenia pracowników, poza zakresem realizacji
zadania publicznego,

e) działalność polityczną i religijną.

§ 3

Podmiotami programu są z jednej strony: Burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie, a z drugiej – organiza-
cje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Międzylesie. Należą
do nich w szczególności:
a) stowarzyszenia,
b) fundacje,
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne kościo-

łów i związków wyznaniowych,

§ 4

Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb samorządu
strefa zadań publicznych Gminy, które będą reali-
zowane we współpracy, obejmuje zadania w zakre-
sie:
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1) kultury,
2) kultury fizycznej, sportu i turystyki,
3) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz

rozwijania kontaktów i współpracy między spo-
łeczeństwami,

4) ograniczania marginalizacji i przeciwdziałań wy-
kluczeniu społecznemu,

5) opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach
świetlic środowiskowych,

6) promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki
uzależnień,

7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,

8) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
9) wspierania organizacji ubiegających się o pozy-

skanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.

§ 5

1. Program zspółpracy finansowany jest z budżetu
gminy Międzylesie. O wsparcie w ramach Pro-
gramu zspółpracy ubiegać się mogą wyłącznie
Organizacje, które prowadzą całą swoją działal-
ność lub część działalności dla mieszkańców
gminy Międzylesie.

2. Organizacje mogą otrzymywać dotacje na reali-
zację powierzonych zadań publicznych, będą-
cych w zakresie zadań samorządu gminnego, lub
na wsparcie realizacji takich zadań w trybie art.
11 – 18 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie.

3. Realizatorzy zadań gminy będą wyłaniani w dro-
dze otwartego konkursu ofert, a realizacja zadań
będzie nadzorowana przez właściwe organy
gminy.

4. z otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć
organizacje pozarządowe, podmioty oraz jed-
nostki organizacyjne podległe gminie lub przez
nie nadzorowane. Ogłaszając otwarty konkurs
ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych
Burmistrz opublikuje ogłoszenie oraz wzór ofer-
ty/wniosek w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej,
b) umieści w urzędzie na tablicy ogłoszeń,
c) poda do wiadomości na stronie internetowej

Urzędu www.miedzylesie.pl.
5. Ofertę/wniosek uczestnicy otwartych konkur-

sów składają na formularzach określonych przez
organizatora.

§ 6

1. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają
dotację i o wysokości przyznanej dotacji, podej-
muje Burmistrz w formie zarządzenia.

2. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa w
ust. 1, Burmistrz zasięga opinii Komisji Konkur-
sowej.

3. Burmistrz na podstawie rozeznania potrzeb lo-
kalnych lub na wniosek organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego może określić kolejne zada-
nia i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację.

§ 7

1. Opiniowanie ofert na realizację zadań publicz-
nych dla konkursów otwartych odbywa się
przez powołaną przez Burmistrza Komisję Kon-
kursową.

2. zarunkiem zlecenia przez gminę organizacji
pozarządowej lub podmiotowi zadania oraz prze-
kazania środków z budżetu na jego realizację
jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą.

3. Organizacje, które uzyskały dotację w ramach
Programu zspółpracy po zakończeniu projektu
są zobowiązane do złożenia sprawozdania rze-
czowego i finansowego na zasadach określo-
nych w umowie o dotację.

§ 8

1. Organizacje zobowiązują się do informowania
gminy o przebiegu realizacji wspólnych przed-
sięwzięć, a gmina zobowiązuje się do udzielania
wszelkiej dostępnej pomocy niezbędnej do pra-
widłowej realizacji tych przedsięwzięć.

2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej
realizacji programu mogą być zgłaszane Burmi-
strzowi za pośrednictwem Koordynatora ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie
z realizacji uchwały w terminie do 31 marca ro-
ku następującego po roku sprawozdawczym.

4. zykonanie programu koordynuje Referat Orga-
nizacyjny.

§ 9

zysokość środków przeznaczonych na realizację
Programu określa załącznik do uchwały.

§ 10

Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi
Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym zojewództwa
Dolnośląskiego.

PRZEzODNICZYCZ
RYDZ MIEJeKIEJ

JERZY MARCINEK
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Pawąpznik do uphwawy Rady Miejskiej w
Miadzylesiu nr XXVII/164/08 z dnia
23 rrudnia 2008 r. (poz. 413)

z projekcie budżetu Miasta i Gminy Międzylesie na 2009 r. zabezpieczono środki na realizację Programu
współpracy w wysokości:

Lp. Zadanie
Przeznaczona

kwota
Dział Rozdział

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 150.500 zł 926 92605
2. promocja zdrowego trybu życia i  profilak-

tyki uzależnień alkoholowych
19.000 zł 851 85154

3. promocja zdrowego trybu życia i  profilak-
tyki uzależnień od narkotyków

2.300 zł 851 85153

4. Organizacja letniego wypoczynku dla dzie-
ci z rodzin dysfunkcyjnych

25.000 zł 851 85154

5. Zadania w zakresie kultury i zachowania
dziedzictwa kulturowego (program PYOz)

20.000 zł 010 01095

RYZEM 216.800 zł

114

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-PDROJU
NR XXVI/167/08

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uskalenia rerulaminu określająpero niekkwre zasady wynarradza-
nia, warunki przyznawania dodakkww do wynarrodzenia oraz krynu i kryke-
riww przyznawania narrwd dla naupzypieli zakrudnionyph w rminnyph
                          jednoskkaph oświakowyph na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej i eportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co
następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin określający niektóre zasady
wynagradzania, warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyzna-
wania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w
gminnych jednostkach oświatowych na rok 2009.

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1, ma zastosowa-
nie do wszystkich stopni awansu zawodowego
nauczycieli.

§ 3

ezczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat:

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Kar-
ty Nauczyciela.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawnia-
jące do dodatku określa § 7 wyżej wymienione-
go rozporządzenia.

§ 4

ezczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego:
1. Do warunków przyznawania nauczycielom do-

datku motywacyjnego należą:
1.1. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze

i opiekuńcze, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględ-

nieniem ich możliwości, dobrych wyni-
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ków klasyfikacji i sprawdzianów, osią-
gnięć potwierdzonych sukcesami w
konkursach, zawodach, olimpiadach,
itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współ-
pracy z ich rodzicami i innymi instytu-
cjami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efek-
tywne działanie na rzecz uczniów po-
trzebujących szczególnej opieki.

1.2. jakość świadczonej pracy, w tym związa-
nej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygoto-

wywanie się do przydzielonych obo-
wiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pra-

cy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powie-

rzonych pomieszczeń, pomocy dydak-
tycznych lub innych urządzeń szkol-
nych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z powierzonego zakresu czynności,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
1.3. jakość świadczonej pracy związanej z po-

wierzonym stanowiskiem kierowniczym,
a w szczególności:
a) współpracę z organem prowadzącym

lub bezpośrednim przełożonym – termi-
nowe wykonywanie zadań, właściwa
realizacja budżetu,

b) kształtowanie polityki kadrowej, w
szczególności pozyskiwanie nauczycieli
wysoko wykwalifikowanych,

c) zapewnienie sprawnej obsługi admini-
stracyjnej,

d) podwyższanie kwalifikacji pedagogicz-
nych i kierowniczych w okresie spra-
wowania funkcji,

e) umiejętności organizacyjne,
f) współpracę z instytucjami i organiza-

cjami wspomagającymi realizację pro-
gramu wychowawczego szkoły,

g) przestrzeganie przepisów prawnych,
h) tworzenie dobrej atmosfery pracy

i życzliwości wobec współpracowni-
ków i uczniów.

1.4. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy.
1.5. zaangażowanie w realizację czynności

i zajęć, o których mowa w art.42 ust. 2
pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczegól-
ności:
a) udział w organizowaniu imprez i uro-

czystości szkolnych,
b) opiekowanie się samorządem uczniow-

skim lub innymi organizacjami
uczniowskimi działającymi na terenie
szkoły,

c) wysoka aktywność w wewnątrzszkol-
nym doskonaleniu zawodowym,

d) aktywny udział w realizacji innych za-
dań statutowych szkoły.

2. zysokość zabezpieczenia środków finansowych
na dodatki motywacyjne wynosi 101 wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z
wyższym wykształceniem magisterskim z przy-
gotowaniem pedagogicznym, przyjętego w roz-
porządzeniu w sprawie minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego – na jeden etat
kalkulacyjny nauczyciela.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, którzy
spełniają przynajmniej 5 kryteriów określonych
w pkt 1, przyznaje się w wysokości od 50,- zł
do 500,- zł, a dla dyrektora odpowiednio od
100,- zł do 800,- zł.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuż-
szy niż 1 rok budżetowy.

5. zysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając
poziom spełniania warunków, o których mowa
w pkt 1 – ustala dyrektor szkoły, a w stosunku
do dyrektora – Burmistrz Miasta.

6. O przyznaniu dodatku nauczyciel powiadamiany
jest na piśmie.

§ 5

ezczegółowe warunki przyznawania dodatków
funkcyjnych:
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni

są nauczyciele, którym powierzono:
a) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora

szkoły /przedszkola/,
b) wychowawstwo klasy, oddziału,
c) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

2. Nauczycielom wymienionym w pkt 1 przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości:

Lp. etanowisko zysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie
1. dyrektor przedszkola od 200,- zł do 400,- zł
2. dyrektor szkoły od 300,- zł do 800,- zł
3. z-ca dyrektora szkoły od 200,- zł do 500,- zł
4. nauczyciel wychowawca:

klasy
oddziału

120,- zł
70,- zł

5. nauczyciel opiekun stażu 70,- zł
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3. zysokość dodatku funkcyjnego, w granicach
stawek określonych powyższą tabelą, ustala w
stosunku do dyrektora – Burmistrz Miasta, a w
stosunku do pozostałych stanowisk – dyrektor
szkoły, uwzględniając między innymi wielkość
szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność za-
dań wynikających z funkcji kierowniczej.

4. Dodatek dla nauczyciela wymienionego w pkt 1
lit. c przysługuje za każdą osobę odbywającą
staż.

5. Dodatek funkcyjny, w stawce ustalonej dla dy-
rektora, przysługuje również nauczycielom, któ-
rym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie.

§ 6

ezczegółowe warunki przyznawania dodatków za
warunki pracy:
1. Nauczycielom przysługuje dodatek z tytułu pracy

w trudnych warunkach określonych w przepi-
sach § 8 rozporządzenie MENie z dnia 31 stycz-
nia 2005 r.

2. zysokość dodatku za prowadzenie indywidual-
nego nauczania ucznia zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno
– wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upo-
śledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, wy-
nosi 10 1 w stosunku do wynagrodzenia za-
sadniczego za 1 godzinę.

§ 7

ezczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw:
1. zynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-

rową nauczyciela oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana w
warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych.

2. zynagrodzenie za 1godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się w sposób określony w pkt 1.

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o któ-
rej mowa w pkt 1, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 8

Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli:
1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla na-

uczycieli w wysokości 11 planowanych rocz-
nych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2. Z funduszu, o którym mowa w pkt 1, przy-
znawane są Nagrody Burmistrza Miasta, zwane
dalej Nagrodami Burmistrza oraz Nagrody Dy-
rektora ezkoły, zwane dalej Nagrodami Dyrek-
tora.

3. 401 środków funduszu pozostawia się do
dyspozycji Burmistrza Miasta, a 601 – do
dyspozycji dyrektora szkoły (przedszkola).

4. zysokość Nagrody Burmistrza ustala corocz-
nie Burmistrz Miasta w przedziale dla nauczy-
cieli 800,- zł – 1.000,- zł, dla dyrektorów
1.000,- zł – 1.500,- zł, a wysokość Nagrody
Dyrektora – dyrektorzy szkół (przedszkola)
w ramach środków, o których mowa w pkt 3.
z przypadku przekroczenia puli, o której mowa
w pkt 3, przez Burmistrza Miasta – zmniejsza
się wysokość środków finansowych do dyspo-
zycji dyrektora szkoły. Niewykorzystane środki
ze swojej puli przez burmistrza zostają przeka-
zane do dyspozycji dyrektorom szkół.

5. Nagrody przyznawane są w terminie do
14 października każdego roku z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. z szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach nagroda może być przyzna-
na w innym terminie.

6. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po
przepracowaniu co najmniej 1 roku w szkole.

7. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza
dla nauczyciela występuje dyrektor szkoły, po
uprzednim zaopiniowaniu przez radę pedago-
giczną.

8. Z wnioskiem o Nagrodę Burmistrza dla dyrek-
tora szkoły występuje inspektor ds. oświaty.

9. z uzasadnieniu wniosku o Nagrodę Burmistrza
należy podać konkretne i wymierne efekty
osiągane przez nauczyciela (dyrektora) w okre-
sie od ostatniej otrzymanej nagrody.

10. Decyzję w sprawie przyznania Nagrody Burmi-
strza podejmuje Burmistrz Polanicy-Zdroju.

11. znioski, o których mowa w pkt 7 i 8, należy
składać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju
w terminie do 30 września każdego roku na
formularzu, którego wzór znajduje się u inspek-
tora ds. oświaty.

12. Decyzję w sprawie przyznania Nagrody Dyrek-
tora podejmuje dyrektor szkoły.

13. Nagroda Burmistrza może być przyznana na-
uczycielowi, który spełnia co najmniej 4, a Na-
groda Dyrektora nauczycielowi, który spełnia
co najmniej 3 z następujących kryteriów i po-
siada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej:
13.1. w zakresie pracy dydaktyczno-wycho-

wawczej:
a) osiąga dobre wyniki nauczania po-

twierdzone w sprawdzianach, eg-
zaminach i testach przeprowadza-
nych przez zewnętrzne instytucje
oświatowe,

b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu
potwierdzone zakwalifikowaniem
uczniów do udziału w zawodach,
olimpiadach przedmiotowych szcze-
bla okręgowego lub centralnego,
zajęciem przez uczniów I - III miej-
sca w konkursach, zawodach, prze-
glądach i festiwalach na szczeblu co
najmniej gminnym,

c) podejmuje działalność innowacyjną
w zakresie wdrażania nowatorskich
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metod nauczania i wychowania,
opracowywania autorskich progra-
mów i publikacji,

d) posiada udokumentowane osiągnię-
cia w pracy z uczniami uzdolnionymi
lub z uczniami  mającymi trudności
w nauce, e/przygotowuje i organi-
zuje uroczystości, imprezy kultural-
ne, sportowe, rekreacyjne, wypo-
czynkowe na rzecz szkoły i środo-
wiska lokalnego,

f) prowadzi znaczącą działalność wy-
chowawczą, wpływającą na
wszechstronny rozwój  uczniów,

g) upowszechnia własne osiągnięcia
dydaktyczne i wychowawcze,

13.2. w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom

lub wychowankom będącym w
trudnej sytuacji materialnej i życio-
wej, pochodzącym z rodzin ubogich
lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu
zapobieganie i zwalczanie przeja-
wów patologii społecznej wśród
dzieci i młodzieży, w szczególności
narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jed-
nostkami systemu ochrony zdrowia,
Policją, organizacjami i stowarzy-
szeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowa-
nia społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu
szkoły,

e) inspiruje działalność społeczną na
rzecz szkoły i środowiska,

f) angażuje się na rzecz zagospodaro-
wania czasu wolnego uczniów,

13.3. w zakresie zarządzania szkołą, a w
szczególności (dotyczy dyrektora
szkoły):

a) tworzy warunki dla prowadzenia
prawidłowej działalności dydaktycz-
nej, opiekuńczej i wychowawczej
placówki,

b) dba o wysoki poziom pracy poprzez
realizację właściwej polityki kadro-
wej, organizację pracy, kreowanie
twórczej atmosfery pracy,

c) tworzy ciekawą ofertę szkoły,
d) podnosi swoje kwalifikacje i inspi-

ruje nauczycieli do samokształcenia,
e) wprowadza innowacje dydaktyczne

w szkole,
f) dba o infrastrukturę szkoły,
g) racjonalnie wykorzystuje środki bu-

dżetowe i pozyskuje dodatkowe
środki finansowe.

14. Nauczyciel, któremu została przyznana nagro-
da, otrzymuje dyplom, którego odpis umiesz-
cza się w jego teczce akt osobowych.

15. Burmistrz Polanicy-Zdroju może z własnej ini-
cjatywy przyznać nauczycielowi nagrodę.

§ 9

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym zojewództwa Dolnośląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PRZEzODNICZICY
RYDZ MIEJeKIEJ

MAGDALENA PTASZEK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
NR XXXIII/188/09

z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zrody na zmiana skopy propenkowej przy znypiu lokali
mieszkalnyph powożonyph w Radkowie przy ul. Rynek 5, 6, 7

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

zyraża się zgodę aby przy zbyciu lokali mieszkal-
nych położonych w Radkowie przy ul. Rynek 5, 6,
7 przy rozłożeniu na raty niespłacona część ceny
podlegała oprocentowaniu w wysokości 501 stopy
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy
Bank Polski.

§ 2

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Radków.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym zojewództwa Dolnośląskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

MARIAN GANCARSKI

416

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRPEGOMIU
NR 79/08

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dokapji na prape konserwakorskie,
reskaurakorskie lun ronoky nudowlane przy zanykkaph wpisanyph do rejeskru
                 zanykkww, znajdująpyph sia na kerenie Gminy Skrzerom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje:

§ 1

Określa się zasady i tryb udzielania dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy
etrzegom.

§ 2

1. Z budżetu Gminy etrzegom mogą być udzielane
dotacje celowe na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten łącznie
spełnia następujące kryteria:
1) znajduje się na terenie Gminy etrzegom,

2) posiada istotne znaczenie historyczne, arty-
styczne lub kulturowe dla Gminy etrzegom.

2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto po-
siada tytuł prawny do zabytku wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego,
trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczo-
wego albo stosunku zobowiązaniowego.

3. Dotacja  może być udzielona na prace, które
zostaną przeprowadzone w roku, w którym do-
tacja ma być udzielona. 

4. Dotacje celowe z budżetu Gminy etrzegom na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytku udzielane mogą być
w związku z realizacją prac w zakresie określo-
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nym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3

1. Dotacja może być udzielona, z zastrzeżeniem
ust. 2, w wysokości do 501 nakładów koniecz-
nych na wykonanie prac lub robót przy zabytku,
o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. z sytuacji, gdy stan zachowania zabytku, o
którym mowa w § 2 ust. 1, uległ nieprzewidzia-
nemu pogorszeniu wskutek działań atmosfe-
rycznych i innych zdarzeń losowych i wymaga
niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych,
dotacja może być udzielona do wysokości 1001
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac
lub robót.

3. Podstawą do udzielenia dotacji w przypadkach
określonych w ust. 2 jest odpowiednia eksper-
tyza rzeczoznawcy w tej sprawie lub decyzja
Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go.

4. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków
publicznych na dofinansowanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku, nie może przekroczyć wyso-
kości 100  nakładów koniecznych na wykonanie
tych prac lub robót.

§ 4

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożo-
nego wniosku o udzielenie dotacji sporządzone-
go na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
uchwały.

2. zniosek zawiera w szczególności:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres
jednostki organizacyjnej będącej wniosko-
dawcą,

2) określenie organu u którego wnioskodawca
ubiega się o udzielenie dotacji,

3) rodzaj prac,
4) określenie wysokości dotacji o którą się ubie-

ga wnioskodawca,
5) harmonogram realizacji prac,
6) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowa-

niu zasobami rzeczowymi i kadrowymi za-
pewniającymi prawidłową obsługę wykony-
wanych prac,

7) kosztorys całkowitych kosztów prac.
3. zniosek składa się osobno na każdy zabytek, na

który ma być udzielona dotacja.
4. znioski o udzielenie dotacji składa się do Burmi-

strza etrzegomia, w terminie do dnia 30 wrze-
śnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji
oraz do dnia 30 marca roku, w którym dotacja
ma być udzielona.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, nie ma zasto-
sowania w przypadku ubiegania się o dotacje na
prace interwencyjne wynikające z zagrożenia
zabytku, o których mowa w § 3 ust. 2.

6. z przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsię-
biorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien
dołączyć informację o pomocy publicznej otrzy-
manej przed dniem złożenia wniosku − sporzą-
dzoną w zakresie i według zasad określonych w

art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej.

7. znioski złożone do dnia 30 września roku po-
przedzającego rok otrzymania dotacji rozpatry-
wane będą w terminie nie dłuższym niż miesiąc
od dnia uchwalenia budżetu gminy, wnioski zło-
żone do dnia 30 marca w roku w którym dotacja
ma być udzielona rozpatrywane będą w terminie
nie dłuższym niż miesiąc od dnia zakończenia
naboru wniosków.

8. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w
ust. 1, nie jest równoznaczne z  przyznaniem
dotacji, nie gwarantuje również przyznania dota-
cji w wysokości określonej przez wnioskodawcę
we wniosku.

9. Prace, na których przeprowadzenie udzielono
dotacji, mogą być ponownie dofinansowane, je-
żeli zaistnieje potrzeba ich przeprowadzenia, po
upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji z za-
strzeżeniem sytuacji określonych w § 3 ust. 2.

§ 5

z przypadku udzielenia dotacji na przeprowadzenie
prac, których wykonawca powinien być wyłoniony
na podstawie przepisów o zamówieniach publicz-
nych, wnioskodawca, po wyłonieniu wykonawcy
tych prac, jest obowiązany przekazać Burmistrzowi
etrzegomia kopię najkorzystniejszej oferty w rozu-
mieniu przepisów o zamówieniach publicznych,
wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny za-
kupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.

§ 6

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w etrzegomiu
na wniosek Burmistrza etrzegomia w uchwale
określającej:
1) nazwę podmiotu, który otrzyma dotację,
2) cel na który będzie przyznana dotacja,
3) kwotę przyznanej dotacji w roku budżeto-

wym.
2. zykaz podmiotów którym udzielono dotacji

wraz z określeniem wysokości dotacji i nazwą
zadania podaje się do publicznej wiadomości po-
przez wywieszenie tych informacji na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w etrzegomiu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7

1. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji stanowi
podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

2. Umowa powinna zawierać:
1) zakres planowanych prac i termin ich realiza-

cji,
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb

jej płatności,
3) tryb kontroli wykonywania umowy,
4) sposób rozliczenia dotacji,
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej

dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem.

3. znioskodawca może odstąpić od zawarcia
umowy w przypadku przyznania dotacji niższej
niż wnioskowana i ma obowiązek powiadomić
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Burmistrza etrzegomia o swojej decyzji w ciągu
14 dni od daty otrzymania informacji o przyzna-
niu dotacji.

4. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od
wnioskowanej i wnioskodawca podejmuje się
realizacji zadania jest zobowiązany do zachowa-
nia deklarowanej we wniosku kwoty środków
własnych.

5. z przypadku zmniejszenia wysokości środków
własnych wnioskodawcy w okresie od złożenia
wniosku do daty zawarcia umowy, proporcjo-
nalnemu pomniejszeniu ulegnie  kwota udzielo-
nej dotacji.

6. znioskodawca decydujący się na zawarcie
umowy powinien przedstawić:
1) skorygowany kosztorys ze względu na zakres

rzeczowy i finansowy zadania,
2) zaktualizowany harmonogram zadania.

7. Ze środków dotacji mogą być finansowane wy-
datki udokumentowane dowodami księgowymi
wystawionymi na wnioskodawcę.

8. Środki dotacji obejmować mogą dofinansowanie
lub sfinansowanie kosztów prac przy obiekcie
zabytkowym, określonych szczegółowo  we
wniosku.

§ 8

Przekazywanie przyznanej dotacji odbywa się:
1) w terminach zapewniających finansowanie zo-

bowiązań wynikających z realizacji zadania,
2) na wydzielony rachunek bankowy wnioskodaw-

cy.

§ 9

1. Gmina etrzegom sprawuje kontrolę prawidłowo-
ści wykonywania zadania przez podmiot, w tym
wydatkowania przekazanych mu środków finan-
sowych.

2. z ramach kontroli, o której mowa w ust.1,
upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego mo-
gą badać dokumenty i inne nośniki informacji,
które mają  lub mogą mieć znaczenie dla oceny
prawidłowości  wykonywania prac oraz żądać
udzielenia ustnie lub na piśmie informacji doty-
czących wykonania prac.

3. Podmiot, któremu udzielono dotacji na żądanie
kontrolującego, jest zobowiązany dostarczyć lub
udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji
oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie
określonym przez kontrolującego.

§ 10

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie
określonym w umowie, nie później jednak niż do
dnia 15 grudnia danego roku.

2. z celu rozliczenia dotacji znioskodawca jest
zobowiązany dostarczyć sprawozdanie z realiza-

cji zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy etrzegom
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
podlegają zwrotowi do budżetu Gminy etrzegom
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w terminie do 7 dni
od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. z przypadku częściowego lub całkowitego nie-
wykonania dotowanego zadania bądź też niewy-
korzystania części przekazanych środków dota-
cji, środki te podlegają zwrotowi do budżetu
Gminy etrzegom na zasadach określonych w
umowie.

§ 11

Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed
dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy
niniejszej uchwały.

§ 12

Tracą moc:
1) uchwała nr 71/05 Rady Miejskiej w etrzegomiu

z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i
trybu udzielania dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, sposobu rozliczania i kontroli wyko-
nywania zadania oraz postępowania z wnioska-
mi o udzielenie dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach,

2) uchwała nr 7/07 Rady Miejskiej w etrzegomiu z
dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr
71/05 Rady Miejskiej w etrzegomiu z dnia 29
września 2005 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach, sposobu rozliczania i kontroli wykonania
zadania oraz postępowania z wnioskami o
udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach.

§ 13

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
etrzegomia.

§ 14

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

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

TADEUSZ WASYLISZYN
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Pawąpznik nr 1 do uphwawy Rady Miejskiej
w Skrzeromiu nr 79/08 z dnia 22 rrudnia
2008 r. (poz. 416)
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Pawąpznik nr 2 do uphwawy Rady Miejskiej
w Skrzeromiu nr 79/08 z dnia 22 rrudnia
2008 r. (poz. 416)
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417

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRPEGOMIU
NR 81/08

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulipy w Skrzeromiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje

§ 1

1. Drodze wewnętrznej, stanowiącej własność
Gminy etrzegom, oznaczonej  numerem ewiden-
cyjnym nr 11, 5, YM-27, Obr. 2 -Osiedle
zschód, położonej w  północno-wschodniej
części miasta etrzegomia nadaje się nazwę ulica
„zinogronowa”.

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust. 1
oznaczone są na  mapie stanowiącej załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2

zykonanie uchwały powierza się z Burmistrzowi
etrzegomia.

§ 3

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

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

TADEUSZ WASYLISZYN
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Pawąpznik do uphwawy Rady Miejskiej
w Skrzeromiu nr 81/08 z dnia 22 rrudnia
2008 r. (poz. 417)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRPEGOMIU
NR 82/08

z dnia 22 grudnia 2008 r.

zmieniająpa uphwawa w sprawie uphwalenia Skakuku Ośrodka Pomopy
Spowepznej w Skrzeromiu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r.
Nr 115, poz. 728) uchwala się, co następuje:

§ 1

z uchwale nr 30/04 Rady Miejskiej w etrzegomiu z
dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia
etatutu Ośrodka Pomocy epołecznej w etrzegomiu
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr
192, poz. 1378 z późn. zm.).”

2) w § 9 pkt 3 po lit. g dodaje się lit. h w brzmie-
niu:

„3 h) realizacja świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego.”

3) po § 11a dodaje się 11b w brzmieniu:
„§ 11b Do zadań Ośrodka Pomocy epołecznej w
zakresie pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów należy:
1) prowadzenie postępowań w sprawach

świadczeń z funduszu alimentacyjnego wy-
dawanie w tych sprawach decyzji oraz ich
wypłata,

2) przeprowadzanie wywiadów alimentacyj-
nych,

3) odbieranie oświadczeń majątkowych od dłuż-
ników alimentacyjnych.

4) w § 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmie-
niu:
„5. ezczegółowe zasady i tryb postępowania
w sprawach przyznawania i wypłacania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego okre-
śla ustawa o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów.

5) w § 15 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w
brzmieniu:
„4) w sprawach funduszu alimentacyjnego.”

§ 2

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
etrzegomia.

§ 3

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

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

TADEUSZ WASYLISZYN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXIX/1007/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uphwalenia miejspowero planu zarospodarowania przeskrzennero
dla ulipy w rejonie Trasy Przemyswowej we Wropwawiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) i
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)) w związku
z uchwałą nr IX/185/07 Rady Miejskiej zrocławia z dnia 17 maja 2007 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla ulicy w rejonie Trasy Przemysłowej we zrocławiu
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej zrocławia Nr 5, poz. 155) Rada Miejska
zrocławia uchwala, co następuje:
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R o z d z i a ł   1

Przepisy orwlne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla ulicy w rejonie Trasy Przemysłowej we
zrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje ob-
szar przedstawiony na rysunku planu w skali
1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwa-
ły.

2. z planie nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej − ze

względu na brak takich dóbr kultury;
2) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych −
ze względu na brak takich terenów i obiek-
tów;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów –
ze względu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania;

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze
względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich obszarów;

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej – ze wzglę-
du na brak potrzeby wyznaczania takich ob-
szarów;

6) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji – ze względu na brak
potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7) granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 – ze względu na brak potrzeby wy-
znaczania takich terenów;

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów służących organizacji imprez
masowych – ze względu na brak potrzeby
wyznaczania takich terenów;

9) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych – ze względu na brak takich po-
mników i ich stref ochronnych.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia

technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanali-
zacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłow-
nicze, telekomunikacyjne oraz inne podobne, a
także kabiny telefoniczne i anteny oraz inne po-
dobne obiekty;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca fragment terenu, na wyłącznie którym
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz okre-
ślonych w ustaleniach planu budowli, linia ta nie
dotyczy podziemnych części obiektów budowla-
nych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów,
okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków,

elementów odwodnienia, elementów wystroju
elewacji i innych podobnych elementów budyn-
ków, których zasięg może być ograniczony w
ustaleniach planu;

4) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów;

5) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedy-
ne są dopuszczone na danym terenie;

6) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymi, oznaczona
symbolem.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu,
o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem tożsame

z granicami strefy ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych;

2) linie rozgraniczające tereny;
3) symbole terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. etwierdzenie zgodności planu z ustaleniami etu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego zrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych stanowi
załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia
terenu:

1) handel detaliczny małopowierzchniowy Y –
należy przez to rozumieć obiekty służące
sprzedaży detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów, o powierzchni
sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz
punkty sprzedaży zakładów, gier losowych
oraz loteryjnych i zakładów sportowych
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
żącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyłączeniem stacji paliw;

2) handel detaliczny małopowierzchniowy B –
należy przez to rozumieć obiekty służące
sprzedaży detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów, o powierzchni
sprzedaży powyżej 400 m2, ale nie większej
niż 2000 m2, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, nienależącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, z wyłączeniem stacji pa-
liw;

3) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty służące
działalności kateringowej, a także obiekty
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do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

4) rozrywka – należy przez to rozumieć dysko-
teki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony
gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

5) drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety
wróżek i astrologów, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

6) widowiskowe obiekty kultury – należy przez
to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale
koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina,
kabarety, planetaria wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

7) obiekty upowszechniania kultury – należy
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki,
mediateki, wypożyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

8) wystawy i ekspozycje – należy przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

9) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów
artystycznych, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

10) biura – należy przez to rozumieć budynki
lub ich części, w których prowadzi się
działalność związaną z zarządzaniem, dzia-
łaniem organizacji, doradztwem, finansami,
ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą
nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem,
prowadzeniem interesów, pracami badaw-
czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-
niami, przetwarzaniem i przesyłaniem in-
formacji, informatyką, przygotowywaniem
programów telewizyjnych i radiowych,
przyjmowaniem przesyłek, administracją,
wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem
obroną narodową, policją, strażą pożarną i
służbami ochrony, reprezentowaniem
państw, instytucjami międzynarodowymi,
konserwacją i naprawą maszyn biurowych,
a także podobną działalność, której nie
prowadzi się w budynkach lub ich częściach
należących do innych kategorii przeznacze-
nia terenu;

11) obiekty kongresowe i konferencyjne – nale-
ży przez to rozumieć obiekty kongresowe
i konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymi, nienależącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

12) hotele – należy przez to rozumieć budynki
niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
go, w tym hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;

13) poradnie medyczne – należy przez to rozu-
mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria,
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje
dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety
paramedyczne, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

14) pracownie medyczne – należy przez to ro-
zumieć pracownie diagnostyki medycznej,
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organów
i szpiku kostnego, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

15) obiekty kształcenia dodatkowego – należy
przez to rozumieć obiekty, w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub
uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz
działalność wspomagająca proces naucza-
nia, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, w tym
szkoły, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

16) uczelnie wyższe;
17) obiekty naukowe i badawcze – należy przez

to rozumieć obiekty, w których prowadzi
się działalność naukową lub badawczą, w
tym laboratoria, obserwatoria, stacje mete-
orologiczne, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, a także obiekty do nich podobne, nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;

18) obiekty wystawienniczo-targowe – należy
przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-
targowe wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

19) produkcja;
20) bazy budowlane i sprzętowe – należy przez

to rozumieć obiekty do przechowywania
i konserwacji maszyn i sprzętu oraz prze-
twarzania materiałów budowlanych i gruzu
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

21) magazyny i handel hurtowy – należy przez
to rozumieć obiekty służące do składowa-
nia, sortowania, konfekcjonowania, sprze-
daży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej towarów wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, z wyłączeniem giełd towaro-
wych, a także obiekty do nich podobne,
nienależące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

22) giełdy towarowe;
23) obsługa pojazdów – należy przez to rozu-

mieć obiekty służące obsłudze samocho-
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dów, w tym myjnie, stacje diagnostyki po-
jazdów, punkty wymiany oleju, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

24) naprawa pojazdów – należy przez to rozu-
mieć obiekty służące naprawie samocho-
dów, a także obiekty do nich podobne, nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;

25) bazy transportowe – należy przez to rozu-
mieć kompleks obiektów do przechowywa-
nia i konserwacji pojazdów wraz z obiekta-
mi towarzyszącymi, w tym zajezdnie auto-
busowe i tramwajowe, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

26) kryte urządzenia sportowe – należy przez to
rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

27) terenowe urządzenia sportowe – należy
przez to rozumieć niekryte urządzenia do
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

28) usługi drobne – należy przez to rozumieć
punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-
skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-
skich, punkty napraw artykułów użytku
osobistego i użytku domowego, studia wi-
zażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu
i wypożyczania przedmiotów ruchomych,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

29) edukacja – należy przez to rozumieć przed-
szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wyjątkiem szkół wyższych,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

30) obiekty imprez plenerowych – należy przez
to rozumieć obiekty przystosowane do or-
ganizowania imprez poza budynkami, w
tym amfiteatry, wraz z obiektami towarzy-
szącymi, a także obiekty do nich podobne,
nienależące do innych kategorii przeznacze-
nia terenu;

31) stacje paliw;
32) lądowiska;
33) telekomunikacja – należy przez to rozumieć

obiekty zapewniające łączność telefoniczną
i radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii
komórkowej, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

34) skwery;
35) zieleń parkowa;
36) wody powierzchniowe – należy przez to ro-

zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze
związanymi z nimi obszarami, w tym służą-

cymi do przeprowadzenia wód powodzio-
wych, budowle hydrotechniczne, z wyjąt-
kiem nabrzeży i bulwarów, a także obiekty
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

37) place zabaw;
38) ulice;
39) obiekty do parkowania;
40) place;
41) drogi wewnętrzne;
42) ciągi piesze;
43) ciągi pieszo-rowerowe;
44) główne punkty zasilania w energię elek-

tryczną;
45) stacje transformatorowe;
46) wytwarzanie energii cieplnej;
47) stacje gazowe;
48) urządzenia wodociągowe – należy przez to

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody,
hydrofornie, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

49) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

50) urządzenia telekomunikacyjne – należy
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szafy kablowe, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu:
1) aktywność gospodarcza – grupa obejmuje

następujące kategorie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy Y,
b) handel detaliczny małopowierzchniowy B,
c) gastronomia,
d) rozrywka,
e) drobne usługi rozrywki,
f) widowiskowe obiekty kultury,
g) obiekty upowszechniania kultury,
h) wystawy i ekspozycje,
i) pracownie artystyczne,
j) biura,
k) obiekty kongresowe i konferencyjne,
l) hotele,
m) poradnie medyczne,
n) pracownie medyczne,
o) obiekty kształcenia dodatkowego,
p) uczelnie wyższe,
q) obiekty naukowe i badawcze,
r) obiekty wystawienniczo-targowe,
s) produkcja,
t) bazy budowlane i sprzętowe,
u) magazyny i handel hurtowy,
v) giełdy towarowe,
w) obsługa pojazdów,
x) naprawa pojazdów,
y) bazy transportowe,
z) kryte urządzenia sportowe,

za) terenowe urządzenia sportowe,
zb) usługi drobne,
zc) edukacja,
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zd) obiekty imprez plenerowych,
ze) stacje paliw,
zf) lądowiska,
zg) telekomunikacja,
zh) skwery,
zi) zieleń parkowa,
zj) wody powierzchniowe,
zk) place zabaw;

2) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje na-
stępujące kategorie:
a) obiekty do parkowania,
b) place,
c) drogi wewnętrzne,
d) ciągi piesze,
e) ciągi pieszo-rowerowe;

3) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa
obejmuje następujące kategorie:
a) główne punkty zasilania w energię elek-

tryczną,
b) wytwarzanie energii cieplnej,
c) stacje transformatorowe,
d) stacje gazowe,
e) urządzenia wodociągowe,
f) urządzenia kanalizacyjne,
g) urządzenia telekomunikacyjne.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

R o z d z i a ł   2

Uskalenia dla pawero onszaru onjakero planem

§ 5

Na całym obszarze objętym planem ustala się strefę
ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicz-
nych, w której należy opiniować prace ziemne
związane z realizacją obiektów budowlanych z wła-
ściwymi służbami ochrony zabytków.

§ 6

1. Dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział
nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Powierzchnia działki budowlanej nie może być
mniejsza niż 2 m2.

§ 7

1. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.
2. Zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z

sieci wodociągowej.
3. Odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-

cza się wyłącznie siecią kanalizacyjną.
4. eieci ciepłownicze dopuszcza się wyłącznie jako

podziemne.
5. eieci elektroenergetyczne średniego i niskiego

napięcia dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.
6. Linie kablowe sieci telekomunikacyjnych do-

puszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 8

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL
ustala się jako obszar przeznaczony na cele pu-
bliczne.

§ 9

Określa się wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala się opłatę, o której mowa w

art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
na 251.

R o z d z i a ł   3

Uskalenia dla kerenww

§ 10

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1YG ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) aktywność gospodarcza;
2) infrastruktura drogowa;
3) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone

jak na rysunku planu;
2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu
do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie
może być większy niż 49 m, z zastrzeżeniem
pkt 3;

3) wymiar pionowy budynku wraz z zamocowa-
nym na nim urządzeniem, mierzony od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu tego
urządzenia, nie może być większy niż 49 m;

4) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej da-
chem posadowionej na terenie, mierzony od
poziomu terenu przy tej budowli do jej naj-
wyższego punktu, nie może być większy niż
49 m.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące ochrony i
kształtowania środowiska i krajobrazu oraz
ochrony przyrody:
1) na powierzchnię terenu biologicznie czynną

należy przeznaczyć nie mniej niż 15 1 po-
wierzchni działki budowlanej;

2) obowiązuje zagospodarowanie zielenią
wszystkich terenów niezabudowanych i nie-
utwardzonych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące sytemu
transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od

terenu 1KDL;
2) obowiązują miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych towarzyszące poszczegól-
nym kategoriom przeznaczenia terenu co
najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z nastę-
pującymi wskaźnikami:
a) dla handlu detalicznego małopowierzch-

niowego Y i małopowierzchniowego B –
30 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni sprzedaży,

b) dla gastronomii i rozrywki – 17 miejsc po-
stojowych na 1000 m2 powierzchni użyt-
kowej,

c) dla widowiskowych obiektów kultury –
30 miejsc postojowych na 100 miejsc dla
widzów,

d) obiekty upowszechniania kultury, wysta-
wy i ekspozycje oraz pracownie arty-
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styczne – 15 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni użytkowej,

e) dla biur, obiektów kongresowych i konfe-
rencyjnych – 30 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni użytkowej,

f) dla hoteli – 35 miejsc postojowych na
100 miejsc noclegowych,

g) dla poradni medycznych, pracowni me-
dycznych – 15 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni użytkowej,

h) dla edukacji – 2 miejsca postojowe na
1 oddział,

i) dla obiektów kształcenia dodatkowego –
17 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,

j) dla uczelni wyższych – 30 miejsc posto-
jowych na 100 stanowisk pracy i miejsc
dla studentów,

k) dla obiektów naukowych i badawczych –
25 miejsc postojowych na 100 stanowisk
pracy,

l) dla magazynów i handlu hurtowego –
20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,

m) dla produkcji – 30 miejsc postojowych na
100 stanowisk pracy,

n) dla krytych i terenowych urządzeń spor-
towych – 17 miejsc postojowych na
100 miejsc dla widzów;

3) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1,
należy usytuować na części działki budowla-
nej znajdującej się na terenie, na której usy-
tuowany jest obiekt, któremu te miejsca to-
warzyszą;

4) parkingi samodzielne jednopoziomowe do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 11

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDL ustala się następujące przeznacze-
nia:
1) ulica;
2) urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy lokalnej;
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chod-

nik.

R o z d z i a ł   4

Przepisy końpowe

§ 12

Traci moc uchwała nr XLIX/688/98 Rady Miejskiej
zrocławia z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zrocławia, obejmującego część
południowo-zachodniego pasma aktywności gospo-
darczej (Dz. Urz. zoj. zrocławskiego Nr 5, poz.
34) na obszarze objętym planem.

§ 13

zykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
zrocławia.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego.

zICEPRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

JACEK OSSOWSKI

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.  717 i Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128  i Nr 181,  poz. 1337,  z  2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.
1111.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237.
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Pawąpznik nr 1 do uphwawy Rady Miejskiej
Wropwawia nr XXIX/1007/08 z dnia
30 rrudnia 2008 r. (poz. 419)
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Pawąpznik nr 2 do uphwawy Rady Miejskiej
Wropwawia nr XXIX/1007/08 z dnia
30 rrudnia 2008 r. (poz. 419)

Skwierdzenie zrodnośpi planu z uskaleniami Skudium uwarunkowań i kierunkww zarospo-
darowania przeskrzennero Wropwawia

Rada  Miejska zrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla ulicy w rejonie Trasy Przemysłowej we zrocławiu z ustaleniami etu-
dium  uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania przestrzennego zrocławia przyjęte-
go uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
zrocławia Nr 8, poz. 253).

Pawąpznik nr 3 do uphwawy Rady Miejskiej
Wropwawia nr XXIX/1007/08 z dnia
30 rrudnia 2008 r. (poz. 419)

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy w rejonie Tra-
sy Przemysłowej we zrocławiu nie wniesiono uwag.

Pawąpznik nr 4 do uphwawy Rady Miejskiej
Wropwawia nr XXIX/1007/08 z dnia
30 rrudnia 2008 r. (poz. 419)

Rozskrzyrniepie o sposonie realizapji, zapisanyph w planie, inweskypji z zakresu infraskruk-
kury kephnipznej, kkwre należą do zadań wwasnyph rminy, oraz zasadaph iph finansowania,
                            zrodnie z przepisami o finansaph punlipznyph

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii
Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

420

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXIX/1008/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uphwalenia miejspowero planu zarospodarowania przeskrzenne-
ro dla pzaśpi zespowww urnaniskypznyph Mokronoska i Klin Klepiński we
                                               Wropwawiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1))
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)) w związku
z uchwałą nr IV/44/07 Rady Miejskiej zrocławia z dnia 18 stycznia
2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części zespołów urbanistycznych
Mokronoska i Klin Kleciński we zrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miej-
skiej zrocławia Nr 1, poz. 6) Rada  Miejska zrocławia uchwala, co nastę-
puje:
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R o z d z i a ł   1

Przepisy orwlne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla części zespołów urbanistycznych Mo-
kronoska i Klin Kleciński we zrocławiu, zwany
dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na
rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym
załącznik nr 1 do uchwały.

2. z planie nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej –

ze względu na brak takich dóbr kultury;
2) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych –
ze względu na brak takich terenów i obiek-
tów;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów –
ze względu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania;

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze
względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich obszarów;

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej – ze wzglę-
du na brak potrzeby wyznaczania takich ob-
szarów;

6) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji – ze względu na brak
potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7) granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 – ze względu na brak potrzeby wy-
znaczania takich terenów;

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów służących organizacji imprez
masowych – ze względu na brak potrzeby
wyznaczania takich terenów;

9) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych – ze względu na brak takich po-
mników oraz ich stref ochronnych.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) dominanta – obiekt budowlany lub jego część,

która koncentruje uwagę obserwatorów, ze
względu na swoją wysokość, wielkość lub wy-
różniającą formę architektoniczną;

3) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia
technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanali-
zacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłow-
nicze, telekomunikacyjne oraz inne podobne, a
także kabiny telefoniczne i anteny oraz inne po-
dobne obiekty;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca fragment terenu, na wyłącznie którym
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz okre-

ślonych w ustaleniach planu budowli; linia ta nie
dotyczy podziemnych części obiektów budowla-
nych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów,
okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków,
elementów odwodnienia, elementów wystroju
elewacji i innych podobnych elementów budyn-
ków, których zasięg może być ograniczony w
ustaleniach planu;

5) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów;

6) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe
odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowanie
opierające się na gruncie i niebędące elementem
pasa drogowego;

7) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedy-
ne są dopuszczone na danym terenie;

8) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg
drzew, którego przerwanie możliwe jest na
skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do te-
renu;

9) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymi, oznaczona
symbolem.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu,
o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem tożsame
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych;

2) linie rozgraniczające tereny;
3) symbole terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) odcinki wskazanego dojazdu do terenu;
6) obszary otuliny wzdłuż lasu;
7) obszary usytuowania dominanty.

3. etwierdzenie zgodności planu z ustaleniami etu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego zrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych stanowi
załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia
terenu:

1) handel detaliczny małopowierzchniowy Y –
należy przez to rozumieć obiekty służące
sprzedaży detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów, o powierzchni
sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz
punkty sprzedaży zakładów, gier losowych
oraz loteryjnych i zakładówsportowych
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
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żącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyłączeniem stacji paliw;

2) handel detaliczny małopowierzchniowy B –
należy przez to rozumieć obiekty służące
sprzedaży detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów, o powierzchni
sprzedaży powyżej 400 m2, ale nie większej
niż 2000 m2, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, nienależącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, z wyłączeniem stacji pa-
liw;

3) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty służące
działalności kateringowej, a także obiekty
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

4) rozrywka – należy przez to rozumieć dysko-
teki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony
gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

5) drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety
wróżek i astrologów, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

6) widowiskowe obiekty kultury – należy przez
to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale
koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina,
kabarety, planetaria wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

7) obiekty upowszechniania kultury – należy
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki,
mediateki, wypożyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

8) wystawy i ekspozycje – należy przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

9) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów
artystycznych, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

10) biura – należy przez to rozumieć budynki
lub ich części, w których prowadzi się
działalność związaną z zarządzaniem, dzia-
łaniem organizacji, doradztwem, finansami,
ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą
nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem,
prowadzeniem interesów, pracami badaw-
czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-
niami, przetwarzaniem i przesyłaniem in-
formacji, informatyką, przygotowywaniem
programów telewizyjnych i radiowych,

przyjmowaniem przesyłek, administracją,
wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem
obroną narodową, policją, strażą pożarną
i służbami ochrony, reprezentowaniem
państw, instytucjami międzynarodowymi,
konserwacją i naprawą maszyn biurowych,
a także podobną działalność, której nie
prowadzi się w budynkach lub ich częściach
należących do innych kategorii przeznacze-
nia terenu;

11) obiekty kongresowe i konferencyjne – nale-
ży przez to rozumieć obiekty kongresowe i
konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymi, nienależącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

12) hotele – należy przez to rozumieć budynki
niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
go, w tym hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;

13) poradnie medyczne – należy przez to rozu-
mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria,
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje
dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety
paramedyczne, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

14) pracownie medyczne – należy przez to ro-
zumieć pracownie diagnostyki medycznej,
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organów
i szpiku kostnego, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

15) obiekty kształcenia dodatkowego – należy
przez to rozumieć obiekty, w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub
uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz
działalność wspomagająca proces naucza-
nia, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, w tym
szkoły, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

16) uczelnie wyższe;
17) obiekty naukowe i badawcze – należy przez

to rozumieć obiekty, w których prowadzi
się działalność naukową lub badawczą, w
tym laboratoria, obserwatoria, stacje mete-
orologiczne, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, a także obiekty do nich podobne, nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;

18) obiekty wystawienniczo-targowe – należy
przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-
targowe wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

19) produkcja;
20) bazy budowlane i sprzętowe – należy przez

to rozumieć obiekty do przechowywania
i konserwacji maszyn i sprzętu oraz prze-
twarzania materiałów budowlanych i gruzu
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wraz z obiektami towarzyszącymi, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

21) magazyny i handel hurtowy – należy przez
to rozumieć obiekty służące do składowa-
nia, sortowania, konfekcjonowania, sprze-
daży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej towarów wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, z wyłączeniem giełd towaro-
wych, a także obiekty do nich podobne,
nienależące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

22) giełdy towarowe;
23) obsługa pojazdów – należy przez to rozu-

mieć obiekty służące obsłudze samocho-
dów, w tym myjnie, stacje diagnostyki po-
jazdów, punkty wymiany oleju, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

24) naprawa pojazdów – należy przez to rozu-
mieć obiekty służące naprawie samocho-
dów, a także obiekty do nich podobne, nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;

25) bazy transportowe – należy przez to rozu-
mieć kompleks obiektów do przechowywa-
nia i konserwacji pojazdów wraz z obiekta-
mi towarzyszącymi, w tym zajezdnie auto-
busowe i tramwajowe, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

26) kryte urządzenia sportowe – należy przez to
rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

27) terenowe urządzenia sportowe – należy
przez to rozumieć niekryte urządzenia do
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

28) usługi drobne – należy przez to rozumieć
punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-
skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-
skich, punkty  napraw artykułów użytku
osobistego i użytku domowego, studia wi-
zażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu
i wypożyczania przedmiotów ruchomych,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

29) edukacja – należy przez to rozumieć przed-
szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wyjątkiem szkół wyższych,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

30) obiekty imprez plenerowych – należy przez
to rozumieć obiekty przystosowane do or-
ganizowania imprez poza budynkami,
w tym amfiteatry, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innych kategorii prze-
znaczenia terenu;

31) stacje paliw;
32) lądowiska;
33) telekomunikacja – należy przez to rozumieć

obiekty zapewniające łączność telefoniczną
i radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii
komórkowej, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

34) skwery;
35) ogrody tematyczne;
36) łąki rekreacyjne;
37) zieleń parkowa;
38) wody powierzchniowe – należy przez to ro-

zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze
związanymi z nimi obszarami, w tym służą-
cymi do przeprowadzenia wód powodzio-
wych, budowle hydrotechniczne, z wyjąt-
kiem nabrzeży i bulwarów, a także obiekty
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

39) place zabaw;
40) ogrody działkowe;
41) lasy;
42) ulice;
43) obiekty do parkowania;
44) place;
45) drogi wewnętrzne;
46) ciągi piesze;
47) ciągi pieszo-rowerowe;
48) pobór i uzdatnianie wody;
49) główne punkty zasilania w energię elek-

tryczną;
50) wytwarzanie energii cieplnej;
51) stacje transformatorowe;
52) stacje gazowe;
53) urządzenia wodociągowe – należy przez to

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody,
hydrofornie, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

54) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

55) urządzenia telekomunikacyjne – należy
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szafy kablowe, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu:
1) aktywność gospodarcza 1 – grupa obejmuje

następujące kategorie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy Y,
b) handel detaliczny małopowierzchniowy B,
c) gastronomia,
d) rozrywka,
e) drobne usługi rozrywki,
f) widowiskowe obiekty kultury,
g) obiekty upowszechniania kultury,
h) wystawy i ekspozycje,
i) pracownie artystyczne,
j) biura,
k) obiekty kongresowe i konferencyjne,



Dziennik Urzędowy
zojewództwa Dolnośląskiego Nr 14 –  1269  – Poz. 420

l) hotele,
m) poradnie medyczne,
n) pracownie medyczne,
o) obiekty kształcenia dodatkowego,
p) uczelnie wyższe,
q) obiekty naukowe i badawcze,
r) obiekty wystawienniczo-targowe,
s) produkcja,
t) bazy budowlane i sprzętowe,
u) magazyny i handel hurtowy,
v) giełdy towarowe,
w) obsługa pojazdów,
x) naprawa pojazdów,
y) bazy transportowe,
z) kryte urządzenia sportowe,

za) terenowe urządzenia sportowe;
2) aktywność gospodarcza 2 – grupa obejmuje

następujące kategorie:
a) usługi drobne,
b) edukacja,
c) obiekty imprez plenerowych,
d) stacje paliw,
e) lądowiska,
f) telekomunikacja,
g) skwery,
h) zieleń parkowa,
i) wody powierzchniowe,
j) place zabaw;

3) usługi – grupa obejmuje następujące katego-
rie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy Y,
b) gastronomia,
c) rozrywka,
d) drobne usługi rozrywki,
e) widowiskowe obiekty kultury,
f) obiekty upowszechniania kultury,
g) wystawy i ekspozycje,
h) pracownie artystyczne,
i) biura,
j) obiekty kongresowe i konferencyjne,
k) hotele,
l) poradnie medyczne,
m) pracownie medyczne,
n) obiekty kształcenia dodatkowego,
o) obiekty naukowe i badawcze,
p) obiekty wystawienniczo-targowe,
q) giełdy towarowe,
r) obsługa pojazdów,
s) naprawa pojazdów,
t) kryte urządzenia sportowe,
u) terenowe urządzenia sportowe;

4) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje na-
stępujące kategorie:
a) obiekty do parkowania,
b) place,
c) drogi wewnętrzne,
d) ciągi piesze,
e) ciągi pieszo-rowerowe;

5) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa
obejmuje następujące kategorie:
a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) urządzenia wodociągowe,
d) urządzenia kanalizacyjne,
e) urządzenia telekomunikacyjne.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

R o z d z i a ł   2

Uskalenia dla pawero onszaru onjakero planem

§ 5

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej

dachem, mierzony od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu pokrycia dachu, nie może być
większy niż 49 m, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) wymiar pionowy budynku wraz z zamocowanym
na nim urządzeniem, mierzony od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu tego urządzenia, nie
może być większy niż 49 m;

3) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem
posadowionej na terenie, mierzony od poziomu
terenu przy tej budowli do jej najwyższego punk-
tu, nie może być większy niż 49 m.

§ 6

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu
oraz ochrony przyrody:
1) na terenach 1YG/1, 1YG/2, 1YG/3 i 2U na po-

wierzchnię terenu biologicznie czynną należy
przeznaczyć nie mniej niż 151 powierzchni
działki budowlanej;

2) na powierzchniach niezabudowanych i nie-
utwardzonych należy urządzić zieleń.

§ 7

Na całym obszarze objętym planem ustala się strefę
ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicz-
nych, w której prace ziemne związane z realizacją
obiektów budowlanych muszą być opiniowane z
właściwymi służbami ochrony zabytków.

§ 8

1. Dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział
nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Powierzchnia działki budowlanej nie może być
mniejsza niż 2 m2.

§ 9

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące par-
kowania pojazdów:
1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów

osobowych towarzyszące poszczególnym kate-
goriom przeznaczenia terenu co najmniej w licz-
bie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźni-
kami:
a) dla handlu detalicznego małopowierzchnio-

wego Y oraz małopowierzchniowego B – 30
miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni
sprzedaży,

b) dla gastronomii i rozrywki – 17 miejsc po-
stojowych na 1000 m2 powierzchni użytko-
wej,

c) dla widowiskowych obiektów kultury – 30
miejsc postojowych na 100 miejsc dla wi-
dzów,



Dziennik Urzędowy
zojewództwa Dolnośląskiego Nr 14 –  1270  – Poz. 420

d) obiekty upowszechniania kultury, wystawy
i ekspozycje oraz pracownie artystyczne –
15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,

e) dla biur, obiektów kongresowych i konferen-
cyjnych – 30 miejsc postojowych na 1000 m2

powierzchni użytkowej,
f) dla hoteli – 35 miejsc postojowych na

100 miejsc noclegowych,
g) dla poradni medycznych, pracowni medycz-

nych – 15 miejsc postojowych na 1000 m2

powierzchni użytkowej,
h) dla edukacji – 2 miejsca postojowe na 1 oddział,
i) dla obiektów kształcenia dodatkowego –

17 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,

j) dla uczelni wyższych – 30 miejsc postojo-
wych na 100 stanowisk pracy i miejsc dla
studentów,

k) dla obiektów naukowych i badawczych –
25 miejsc postojowych na 100 stanowisk
pracy,

l) dla magazynów i handlu hurtowego –
20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,

m) dla produkcji – 30 miejsc postojowych na
100 stanowisk pracy,

n) dla krytych i terenowych urządzeń sporto-
wych – 17 miejsc postojowych na
100 miejsc dla widzów;

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1,
należy usytuować na części działki budowlanej
znajdującej się na terenie, na którym usytuowa-
ny jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne.

§ 10

1. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.
2. Odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-

cza się wyłącznie siecią kanalizacyjną.
3. eieci ciepłownicze dopuszcza się wyłącznie jako

podziemne.
4. eieci elektroenergetyczne średniego i niskiego

napięcia dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.
5. Linie kablowe sieci telekomunikacyjnych do-

puszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 11

Następujące tereny ustala się jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1KDG, 2KDZ/1, 2KDZ/2,
2KDZ/3, 3KDL/1 i 3KDL/2.

§ 12

Określa się wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala się opłatę, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na
251.

R o z d z i a ł   3

Uskalenia dla kerenww

§ 13

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1YG/1 ustala się następujące przeznacze-
nie:

1) aktywność gospodarcza 1;
2) aktywność gospodarcza 2;
3) wytwarzanie energii cieplnej;
4) główne punkty zasilania w energię elektrycz-

ną;
5) pobór i uzdatnianie wody;
6) infrastruktura drogowa;
7) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zuje ustalenie dotyczące kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu − wyznacza się
nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku
planu.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1,
dopuszcza się wyłącznie od terenu 3KDL/2 i uli-
cy Giełdowej.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1YG/2, 1YG/3 ustala się następujące
przeznaczenie:
1) aktywność gospodarcza 1;
2) aktywność gospodarcza 2;
3) wytwarzanie energii cieplnej;
4) infrastruktura drogowa;
5) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy jak na rysunku planu;
2) obowiązuje szpaler drzew wzdłuż terenu

2KDZ/1;
3) zakazuje się wznoszenia budynków i budowli

na obszarze otuliny wzdłuż lasu w pasie
o szerokości 20 m wyznaczonym na rysunku
planu na terenie 1YG/3.

3. Dojazd do terenu 1YG/2 dopuszcza się wyłącz-
nie od terenu 3KDL/1 i od terenu 2KDZ/1 na od-
cinku wskazanym na rysunku planu jednym włą-
czeniem.

4. Dojazd do terenu 1YG/3 dopuszcza się wyłącz-
nie od terenu 3KDL/1.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2U ustala się następujące przeznaczenie:
1) usługi;
2) aktywność gospodarcza 2;
3) produkcja drobna;
4) wytwarzanie energii cieplnej;
5) infrastruktura drogowa;
6) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy jak na rysunku planu;
2) powierzchnia użytkowa obiektu przeznaczo-

nego na produkcję drobną nie może być
większa niż 200 m2;

3) wymiar pionowy budynku, mierzony od po-
ziomu terenu do najniższego punktu pokrycia
dachu, nie może być mniejszy niż 7 m;
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4) obowiązuje lokalizacja dominanty na obszarze
usytuowania dominanty, wyznaczonym na
rysunku planu;

5) obowiązuje szpaler drzew wzdłuż terenu
1KDG.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1,
dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDZ/2.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3Ue ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) terenowe urządzenia sportowe;
2) place zabaw;
3) ogrody tematyczne;
4) zieleń parkowa;
5) skwery;
6) łąki rekreacyjne;
7) infrastruktura drogowa;
8) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) na powierzchnię terenu biologicznie czynną

należy przeznaczyć nie mniej niż 30 1 po-
wierzchni działki budowlanej;

2) zakazuje się wznoszenia budynków i budowli
na obszarze otuliny wzdłuż lasu w pasie o
szerokości 20 m wyznaczonym na rysunku
planu;

3) obowiązuje szpaler drzew wzdłuż terenu
1KDG;

4) obiekty do parkowania dopuszcza się wy-
łącznie jako parkingi terenowe otwarte.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1,
dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDZ/3.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4ZD ustala się następujące przeznaczenie:
1) ogrody działkowe;
2) terenowe urządzenia sportowe;
3) place zabaw;
4) ogrody tematyczne;
5) zieleń parkowa;
6) skwery;
7) łąki rekreacyjne;
8) infrastruktura drogowa;
9) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) na powierzchnię terenu biologicznie czynną

należy przeznaczyć nie mniej niż 30 1 po-
wierzchni działki budowlanej;

2) obiekty do parkowania dopuszcza się wy-
łącznie jako parkingi terenowe otwarte i par-
kingi dla rowerów.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1,
dopuszcza się wyłącznie od ulicy Zabrodzkiej.

§ 18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5Z ustala się następujące przeznaczenie:

1) skwery;
2) drogi wewnętrzne;
3) urządzenia telekomunikacyjne.

§ 19

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 6ZL ustala się następujące przeznaczenie –
lasy.

§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDG ustala się następujące przeznaczenie:

1) ulica;
2) urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy głównej;
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chod-

nik;
3) obowiązuje ścieżka rowerowa;
4) obowiązuje szpaler drzew jak na rysunku pla-

nu.

§ 21

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2KDZ/1, 2KDZ/2 i 2KDZ/3 ustala się
następujące przeznaczenie:
1) ulica;
2) urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenie 2KDZ/1 obowiązują następujące
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chod-

nik;
3) obowiązuje ścieżka rowerowa;
4) obowiązuje szpaler drzew jak na rysunku pla-

nu.
3. Na terenach 2KDZ/2 i 2KDZ/3 obowiązuje ulica

klasy zbiorczej.

§ 22

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 3KDL/1 i 3KDL/2 ustala się następu-
jące przeznaczenie:
1) ulica;
2) urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zuje ulica klasy lokalnej.

R o z d z i a ł   4

Przepisy końpowe

§ 23

Traci moc uchwała nr XLIX/688/98 Rady Miejskiej
zrocławia z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zrocławia, obejmującego część
południowo-zachodniego pasma aktywności gospo-
darczej (Dz. Urz. zoj. zrocławskiego Nr 5, poz.
34) na obszarze objętym planem.
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§ 24

zykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
zrocławia.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego.

zICEPRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

JACEK OSSOWSKI

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237.
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Pawąpznik nr 1 do uphwawy Rady Miejskiej
Wropwawia nr XXIX/1008/08 z dnia
30 rrudnia 2008 r. (poz. 420)
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Pawąpznik nr 2 do uphwawy Rady Miejskiej
Wropwawia nr XXIX/1008/08 z dnia
30 rrudnia 2008 r. (poz. 420)

Skwierdzenie zrodnośpi planu z uskaleniami Skudium uwarunkowań i kierunkww
zarospodarowania przeskrzennero Wropwawia

Rada Miejska zrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części zespołów urbanistycznych Mokronoska i Klin Kleciński we zrocła-
wiu z ustaleniami etudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzę-
dowy Rady Miejskiej zrocławia nr 8, poz. 253).

Pawąpznik nr 3 do uphwawy Rady Miejskiej
Wropwawia nr XXIX/1008/08 z dnia
30 rrudnia 2008 r. (poz. 420)

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołów
urbanistycznych Mokronoska i Klin Kleciński we zrocławiu nie wniesiono uwag

Pawąpznik nr 4 do uphwawy Rady Miejskiej
Wropwawia nr XXIX/1008/08 z dnia
30 rrudnia 2008 r. (poz. 420)

Rozskrzyrniepie o sposonie realizapji, zapisanyph w planie, inweskypji z zakresu infraskruk-
kury kephnipznej, kkwre należą do zadań wwasnyph rminy, oraz zasadaph iph finansowania,
                             zrodnie z przepisami o finansaph punlipznyph

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii
Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.
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421

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIĘBICACH
NR XXVII/187/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie nadania nazwy skweru w Rynku w Pianipaph

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1591
ze zmianami) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Część placu w Rynku w Ziębicach działka nr
877 obręb Ziębice – Zachód nadaje się nazwę
„ekwer Zesłańców eybiru”

2. ezczegółową lokalizację „ekweru Zesłańców
eybiru” przedstawia załącznik do niniejszej
uchwały. Teren oznaczony kolorem żółtym.

§ 2

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ziębic.

§ 3

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

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

JANUSZ SOBOL
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Pawąpznik do uphwawy Rady Miejskiej w
Pianipaph nr XXVII/187/08 z dnia 30 rrudnia
2008 r. (poz. 421)
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422

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIĘBICACH
NR XXVII/188/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uskalenia wysokośpi ekwiwalenku pieniażnero dla pzwonkww
Ophoknipzyph Skraży Pożarnyph niorąpyph udziaw w dziawaniaph rakownipzyph
lun szkoleniu pożarnipzym orranizowanym przez Pańskwową Skraż Pożarną

lun Gmina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miej-
ska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków
ochotniczych etraży Pożarnych za udział w działa-
niach ratowniczych i szkoleniach organizowanych
przez Państwową etraż Pożarną lub Gminę w wy-
sokości:
1. 5,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniach

ratowniczych,
2. 3,00.zł za każdą godzinę uczestnictwa w szko-

leniu.

§ 2

zykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ziębic.

§ 3

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

PRZEzODNICZICZ
RYDZ MIEJeKIEJ

JANUSZ SOBOL

423

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA
NR XXIII/263/08

z dnia 30 grudnia2008 r.
w sprawie uskalenia krykeriww i krynu przyznawania narrwd dla naupzypieli
zakrudnionyph w szkowaph, dla kkwryph orranem prowadząpym jesk Gmina

Dwurowaka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
 Nr 97, poz. 674 ze zm.), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Długołęka, Rada Gminy Długołęka uchwala, co
następuje:
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Poskanowienia orwlne

§ 1

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze, zwane dalej „nagrodami”, ze spe-
cjalnego funduszu na nagrody, tworzonego w bu-
dżecie Gminy Długołęka, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), w
wysokości 11 planowanych rocznych wynagro-
dzeń osobowych nauczycieli, zwanego dalej „fun-
duszem na nagrody”.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mo-
wa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dłu-
gołęka,

3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły, przed-
szkola, a także zespoły szkół – placówki pu-
bliczne działające na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), dla któ-
rych Gmina jest organem prowadzącym,

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora
szkoły,

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
ciela, wychowawcę i innego pracownika peda-
gogicznego zatrudnionego w szkole,

6) zójcie – należy przez to rozumieć zójta Gminy
Długołęka,

7) klasie – należy przez to rozumieć oddział lub
grupę, w tym również w przedszkolu.

§ 3

Fundusz na  nagrody przeznacza się:
1) na wypłaty nagród dyrektora – w wysokości

801,
2) na wypłaty nagród zójta – w wysokości 201.

§ 4

1. Nagrody są przyznawane z funduszu na nagrody
dla:
1) nauczycieli – przez dyrektora szkoły, w której

nauczyciel jest zatrudniony, ze środków, o
których mowa w § 3 pkt 1 uchwały,

2) dyrektorów szkół – przez zójta, ze środków,
o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

2. zysokość nagród przyznanych przez zójta dy-
rektorom ustala corocznie zójt, a wysokość na-
gród przyznanych przez dyrektora nauczycielom
– dyrektorzy szkół.

§ 5

1. Nagrody z funduszu na nagrody przyznawane są
dwa razy w roku, w miesiącu czerwcu i w mie-
siącu grudniu.

2. z szczególnie uzasadnionych przypadkach na-
grody można przyznać nauczycielom w innym
terminie niż określony w ust. 1.

Krykeria i kryn przyznawania narrwd dyrekkorom

§ 6

Nagrody mogą być przyznane dyrektorom, którzy
przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej
jakości, przyczyniają się szczególnie do wykonywa-
nia zadań kierowanej przez siebie szkoły, poprzez:

1) bardzo dobrą współpracę z organami Gminy na
wszystkich płaszczyznach działania,

2) aktywny udział szkoły i jej reprezentowanie w
działaniach promujących Gminę,

3) zdobywanie środków finansowych na rzecz
szkoły przy wykorzystaniu zewnętrznych źró-
deł finansowania (sponsoring),

4) aktywizację środowiska, rad pedagogicznych
oraz innych organów szkoły służącą zabezpie-
czaniu potrzeb szkoły,

5) prawidłowe i oszczędne gospodarowanie fi-
nansami szkoły,

6) stymulowanie nauczycieli w kierunku stoso-
wania nowoczesnych metod nauczania,

7) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w
środowisku poprzez organizowanie imprez po-
zaszkolnych,

8) dbanie o poprawę warunków i bezpieczeństwa
pracy zatrudnionych pracowników,

9) dobrą współpracę z gronem pedagogicznym –
stwarzanie sprzyjającej atmosfery pracy,

10) pomoc metodyczną, szczególnie młodym na-
uczycielom,

11) inicjowanie i podejmowanie działań promują-
cych szkołę w środowisku lokalnym i w Gmi-
nie,

12) inspirowanie działań promujących Gminę w
regionie.

§ 7

Nagrodę dla dyrektora przyznaje zójt na podstawie
opinii rady pedagogicznej tej szkoły oraz związków
zawodowych, zrzeszających nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina, w terminie 10 dni od uzyskania
tych opinii.

§ 8

1. Przyznając nagrodę zójt bierze pod uwagę cało-
kształt pracy dyrektora oraz realizację zapisu w
§ 6 uchwały.

2. Lista dyrektorów, którym zójt przyznał nagro-
dę, zostaje przekazana do wiadomości związkom
zawodowym, zrzeszającym nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina.

Krykeria i kryn przyznawania narrwd naupzypielom

§ 9

Nauczycielowi nagrodę przyznaje dyrektor, jeżeli
nauczyciel:
1) uzyskuje wysokie wyniki w pracy dydaktyczno-

wychowawczej, potwierdzone: wynikami
sprawdzianów klasy VI i egzaminów klasy III
gimnazjum, diagnozy osiągnięć uczniów klasy III
i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum,
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2) popularyzuje własne osiągnięcia poprzez organi-
zację lekcji otwartych lub wystąpień na zebra-
niach rady pedagogicznej,

3) doskonali się zawodowo, utrzymuje stały kon-
takt z doradcą metodycznym i chętnie dzieli się
swoją wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi
członkami Rady Pedagogicznej,

4) rzetelnie piastuje powierzoną funkcję koordyna-
tora zespołu przedmiotowego, wychowawczego
itp. oraz opiekuna stażu,

5) przestrzega porządku pracy (jest punktualny,
właściwie pełni dyżury, prawidłowo prowadzi
dokumentację, chętnie uczestniczy w imprezach
organizowanych przez szkołę pełniąc obowiązki
opiekuna),

6) aktywnie uczestniczy w tworzeniu, aktualizacji,
nowelizacji dokumentów prawa wewnątrzszkol-
nego,

7) wykazuje się umiejętnościami organizatorskimi,
dba o powierzony sprzęt i urządzenia szkolne,
mobilizuje uczniów do działań na rzecz ładnego
wystroju klas, czystości i porządku.

§ 10

Dyrektor może przyznać nagrodę również nauczy-
cielowi podejmującemu następujące działania i
osiągającemu efekty:
1) w pracy z uczniem zdolnym, np. zajęcie przez

ucznia wysokiej lokaty w konkursach szkolnych,
pozaszkolnych przedmiotowych i innych, np.
zawodach sportowych,

2) w rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez:
a) opiekę nad organizacjami działającymi w

szkole,
b) współorganizowanie imprez szkolnych, wy-

cieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum,
c) organizowanie imprez sportowych, konkur-

sów przedmiotowych; szkolnych i gminnych
oraz udział w konkursach na szczeblu powia-
towym czy wojewódzkim,

3) w pracy z uczniem mającym trudności w nauce,
np. udokumentowana współpraca z pedagogiem
szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedago-
giczną, rodzicami ucznia, co w konsekwencji ma
służyć przezwyciężaniu niepowodzeń ucznia w
nauce,

4) w rozwijaniu współpracy z rodzicami i środowi-
skiem, mającej na celu:
a) mobilizację rodziców do pracy na rzecz
szkoły,

b) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, a
przez to natychmiastowe reagowanie w sytu-
acjach szczególnych (np. znaczne pogorszenie
sytuacji materialnej ucznia, zaobserwowane pa-
tologie),

c) wpływanie na organizacje środowiskowe celem
podejmowania działań na rzecz szkoły i aktywne
uczestnictwo w imprezach przez te organizacje
organizowanych,

d) podejmowanie działań promujących szkołę w
Gminie i poza nią.

§ 11

Dyrektor może także nagrodzić nauczyciela – wy-
chowawcę, po ukończeniu cyklu nauczania:
1) zintegrowanego kl. I–III oraz klasy 0,
2) blokowego kl. IV–VI,
3) przedmiotowego kl. I–III gimnazjum oraz kl. I–III

liceum ogólnokształcącego.

Poskanowienia końpowe

§ 12

Fundusz na nagrody niewykorzystany w danym
roku budżetowym nie powoduje zwiększenia fun-
duszu na nagrody w roku następnym.

§ 13

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy
Długołęka.

§ 14

Traci moc uchwała nr XIV/162/08 Rady Gminy
Długołęka z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Długołęka.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 roku.

PRZEzODNICZICZ
RYDZ GMINZ

MIROSŁAW DUDA
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UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW
NR XXVI/141/08

z dnia 29 grudnia2008 r.

w sprawie skakuku Gminnej Binliokeki Punlipznej w Domanowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów
uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Gminnej Bibliotece Publicznej
w Domaniowie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Gminna Biblioteka Publiczna w Domanowie, zwana
dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliote-

kach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn.
zm.);

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(j.t. Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn.
zm.);

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.);

4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw określających kompetencje orga-
nów administracji publicznej – w związku z re-
formą administracyjną (Dz. U. z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, art. 130);

5. Ustawy z dnia 23 lutego 2000 r. o zmianie nie-
których ustaw związanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, art. 29);

6. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30
czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
późn. zm.);

7. Niniejszego etatutu.

§ 3

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury,
której organizatorem jest Gmina Domaniów.

2. eiedzibą Biblioteki jest budynek Gminnego Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie
nr 15, a terenem jej działania Gmina Domaniów.

3. Biblioteka ma filię w zierzbinie.

§ 4

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Bi-
blioteki sprawuje zójt Gminy.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki
sprawują i pomocy fachowej udzielają:
2.1. zojewódzka Biblioteka Publiczna we zro-

cławiu.

2.2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Oławie.

§ 5

1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą
wpisania jej do rejestru instytucji kultury, pro-
wadzonego przez Gminę Domaniów.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierają-
cej nazwę w pełnym brzmieniu: Gminna Biblio-
teka Publiczna w Domaniowie 15, 55-216 Do-
maniów.

§ 6

Organizator zapewnia warunki działalności i roz-
woju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

II. CELE I PADANIA BIBLIOTEKI

§ 7

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu
wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 8

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie

materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem
materiałów dotyczących własnego regionu.

2. zytwarzanie materiałów informacyjnych.
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miej-

scu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględ-
nieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży
oraz osób niepełnosprawnych.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej, biblio-
graficznej, udostępnianie informacji własnych i
zewnętrznych.

5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czy-
telnictwa.

6. zspółdziałanie z bibliotekami innych sieci, insty-
tucjami upowszechniania kultury, organizacjami i
towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu po-
trzeb oświatowych i kulturalnych społeczeń-
stwa.

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 9

Biblioteka może podejmować również inne działania
wynikające z potrzeb środowiska.
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III. ORGANIPACJA I PARPĄDPANIE BIBLIOTEKĄ

§ 10

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej
działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i
jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i
odwołuje zójt Gminy.

§ 11

Zatrudnianie pracowników uregulowane jest w
odrębnych przepisach.

§ 12

Kierownik i pracownicy powinni posiadać odpo-
wiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje,
określone rozporządzeniem Ministra Kultury i eztuki
z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwali-
fikacyjnych uprawniających do zajmowania okre-
ślonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu
stwierdzenia tych kwalifikacji (Dz. U. z 1999 r. Nr
41, poz. 419).

§ 13

1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czy-
telnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i
punkty biblioteczne oraz inne formy udostępnia-
nia zbirów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa
regulamin nadany przez Kierownika.

§ 14

ezczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki
oraz zakres działania poszczególnych komórek or-
ganizacyjnych ustala Kierownik w regulaminie or-
ganizacyjnym.

§ 15

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyja-
ciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązują-
cych przepisów prawnych.

IV.GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 16

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, z
dochodów własnych oraz z innych źródeł.

§ 17

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych dla instytucji kultury. Obsługę
finansowo-księgową Biblioteki prowadzi Główny
Księgowy, Kierownik instytucji, zgodnie z ustawą o
rachunkowości, ustawą o finansach publicznych
oraz innymi ustawami dotyczącymi prowadzenia
instytucji kultury.

§ 18

Biblioteka może pobierać opłaty za:
1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprogra-

ficzne oraz za wypożyczenia międzybiblioteczne,
2. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
3. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
4. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów biblio-

tecznych,
5. w formie kaucji – za wypożyczone materiały

biblioteczne,
6. wydawnictwa własne,

na podstawie udokumentowanego kalkulacją
wykazu zatwierdzonego przez zójta Gminy.

§ 19

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan
finansowy, zatwierdzony przez Radę Gminy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Zmiany w etatucie Biblioteki mogą być dokonywa-
ne w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 21

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

PRZEzODNICZICZ
RYDZ GMINZ

FRYDERYK
BOCHENKIEWICZ
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UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGÓW
NR XIV/140/2008

z dnia 19 grudnia2008 r.

w sprawie zasad wynarradzania naupzypieli, uskalania rerulaminww
określająpyph wysokość oraz szpzerwwowe warunki przyznawania

naupzypielom dodakkww

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta  Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i eportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami)
Rada  Gminy  Głogów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się regulamin określający wysokość sta-
wek i szczegółowe warunki przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze-
gółowe warunki obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynika-
jących ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Gło-
gów w 2009 roku.

2. Regulamin określa wysokość stawek, szczegó-
łowe warunki przyznawania, obliczania i wypła-
cania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku za warunki pracy,
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraźnych zastępstw,
5) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
6) dodatku mieszkaniowego,
7) regulamin przyznawania dofinansowania na

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

I. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 2

1. zarunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem

ich możliwości i pracy nauczyciela, co naj-
mniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-
nów i sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadach, konkursach, zawodach itp.

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

3) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne

działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodo-
wego,

5) systematyczne i efektywne przygotowy-
wanie się i wypełnianie przydzielonych
obowiązków,

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,

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

ność powierzonych pomocy dydaktycz-
nych oraz innych urządzeń szkolnych,

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowych,

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

kryteriów, o których mowa w ust. 1, podstawą
ustalenia dodatku motywacyjnego jest również
stopień realizacji zadań takich jak:

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonale-
nia i dokształcania nauczycieli na terenie obję-
tym doradztwem,

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

3) organizowanie konferencji przedmiotowo me-
todycznych,

4) prowadzenie warsztatów metodycznych,
5) współdziałanie z organami i instytucjami

oświatowymi (zOM, KO, MEN),
6) opracowywanie i upowszechnianie materiałów

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

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

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

woju,
11) prowadzenie dokumentacji pracy wymaganej

przez dyrektora zOM,
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12) koordynowanie pracy zespołu przedmiotowe-
go doradców metodycznych (koordynatorzy),

13) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu ko-
lejnych stopni awansu zawodowego.

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół decydują w szczególności następu-
jące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania

środkami finansowymi szkoły (placówki):
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w

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

wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych

oraz umiejętność ich właściwego wyko-
rzystania na cele szkoły,

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

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

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

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych,

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

uczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających na

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

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

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

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

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji i
eksperymentów pedagogicznych oraz innych
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 ezkoły i
eamorządem Uczniowskim.

§ 3

Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli – w wysoko-
ści 61 wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

§ 4

1. zysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o
wskazane kryteria, w wysokości od 1 do 151.

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

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół
przyznaje zójt dwa razy w roku na okres 6 mie-
sięcy, w wysokości od 1 do 401 wynagrodze-
nia zasadniczego dyrektora.

§ 5

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

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

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej
szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela, do-
datek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do
której nauczyciel został przeniesiony po zacią-
gnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

II. DODATEK FUNKCYJNY

§ 6

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół (placó-
wek) przyznaje zójt, a dla pozostałych osób
dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły
(placówki).

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przy-
znaje się za:
1) warunki organizacyjne, m.in.:

a) liczbę oddziałów,
b) liczbę budynków, w których funkcjonuje
szkoła;

2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie

środkami finansowymi,
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadro-

wą,
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ra-

mach działalności gospodarczej szkoły,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arku-

sze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki
lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami,

e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie
szkoły;

§ 7

1. zysokość dodatków funkcyjnych przedstawia
poniższa tabela:

Lp.
Rodzaj

placówki/dyrektora
zysokość dodatku

1. Dyrektor szkoły 400–800
2. Dyrektor przedszkola 400–800

3.
Zastępca dyrektora

szkoły
300–500
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1. Dodatek funkcyjny przysługuje również na-
uczycielom, którym czasowo powierzono
pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (pla-
cówki) lub powierzono te obowiązki w za-
stępstwie od pierwszego dnia ich powierze-
nia.

§ 8

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

sokości 80,00 zł, za każdego nauczyciela
powierzonego opiece,

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w szko-
łach gimnazjalnych w wysokości 70,00zł

3) Powierzenie wychowawstwa w szkołach
podstawowych w wysokości 55,00 zł

2. wychowawstwo w przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych – 60,00 zł.

§ 9

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysłu-
guje za każdą klasę lub grupę dziecięcą powie-
rzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru
czasu pracy nauczyciela.

2. DODATEK PA WARUNKI PRACY

§ 10

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługują
nauczycielom za prowadzenie:

2. zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych – w wysokośpi
20% skawki rodzinowej za każdą przepra-
powaną w kyph klasaph rodzina naupzania,

2. zajęć dydaktycznych i wychowawczych w
specjalnych przedszkolach (oddziałach),
szkołach (klasach) specjalnych oraz prowa-
dzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalne-
go,
2. w wysokośpi 10% skawki rodzinowej za

każdą przeprapowaną rodzina;
2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się

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

§ 11

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje
nauczycielom za prowadzenie:
2. zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą,

których rodzaj i stopień niepełnosprawności
został określony w § 2 rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki epołecznej z dnia 1 lute-
go 2002 r. w sprawie kryteriów oceny nie-
pełnosprawności u osób w wieku do 16 roku
życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia

konieczność sprawowania stałej opieki lub
udzielania pomocy, oraz prowadzonych z
dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia,
u których wystąpiło naruszenie sprawności
organizmu z przyczyn, o których mowa w §
32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki epołecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełno-
sprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328),
2. w wysokośpi 10% skawki rodzinowej za

każdą efekkywnie przeprapowaną rodzina
zajać.

2. zajęć w szkołach (klasach) specjalnych w
klasie lub grupie wychowawczej z upośle-
dzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w któ-
rych znajduje się co najmniej jedno dziecko z
niepełnosprawnością, o której mowa w pkt
1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub
grupie wychowawczej znajduje się dziecko
upośledzone umysłowo w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym, pod warunkiem, że
zajęcia dydaktyczne prowadzone są według
odrębnego programu nauczania obowiązują-
cego w tego typu szkole specjalnej, nato-
miast zajęcia wychowawcze według odręb-
nego programu wychowawczego opracowa-
nego przez wychowawcę,
2. w wysokośpi 10% skawki rodzinowej za

każdą efekkywnie przeprapowaną rodzina
zajać.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje
również w okresie niewykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za
okres urlopu wypoczynkowego.

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach (placówkach), przysłu-
guje dodatek za uciążliwe warunki pracy na za-
sadach określonych w ust. 1.

§ 12

2. z razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne
warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielowi prawo do jednego,
wyższego dodatku.

2. z razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w
warunkach szkodliwych i do dodatku za trudne
albo uciążliwe warunki pracy przysługuje na-
uczycielowi prawo do obu tych dodatków.

2. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy
dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły (pla-
cówki), a dla dyrektora – organ prowadzący.

2. WYNAGRODPENIE PA GODPINY
PONADWYMIAROWE I GODPINY DORAPNYCH

PASTĘPSTW

§ 13

1. zynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach
trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdro-
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wia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych realizowanych w ra-
mach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego
zastępstwa nauczyciela.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-13/52/09 z dnia 26 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 1 we
fragmencie: ”lub szkodliwych dla zdrowia”)
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-

wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego za-
stępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru
zajęć.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-13/52/09 z dnia 26 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 2 we
fragmencie: „lub szkodliwych dla zdrowia”)
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub

realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygo-
dniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar
zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1/2 go-
dziny pomija się, a co najmniej `1/2 godziny li-
czy się za pełną godzinę.

V. NAGRODY PE SPECJALNEGO FUNDUSPU
NAGRÓD

§ 14

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze spe-
cjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydak-
tyczno–wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty
Nauczyciela.

2. z budżecie organu prowadzącego tworzy się
specjalny fundusz  nagród w wysokości 11 pla-
nowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu pro-
wadzącego i dyrektorów szkoły, z czego:
1) 851 środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektorów,
2) 151 środków funduszu przeznacza się na

nagrody organu prowadzącego.

§ 15

Nagrody, o których mowa w § 15, są przyznawane
w terminie do dnia 14 października każdego roku z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. z szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda może być
przyznana w innym terminie.

§ 16

1. Nagrodę Dyrektora przyznaje nauczycielowi dy-
rektor placówki po zaciągnięciu opinii Rady Pe-
dagogicznej;

2. Nagrodę organu prowadzącego przyznaje zójt.

§ 17

Nagroda, o której mowa w § 15, może być przy-
znana nauczycielowi, który posiada co najmniej
dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia od-
powiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno–wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III
stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów
(zespół uczniów) I–III miejsca w konkursach,
zawodach, przeglądach i festiwalach woje-
wódzkich i ogólnopolskich,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-
czą w klasie lub szkole, w szczególności
przez organizowanie wycieczek, udział
uczniów w spektaklach teatralnych, koncer-
tach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe,

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu,

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

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

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale w zorganizowanych formach dosko-

nalenia zawodowego,
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b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji za-
wodowej nauczycieli podejmujących pracę w
zawodzie nauczyciela.

§ 18

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

§ 19

Niezależnie od nagrody dyrektora nauczyciel może
otrzymać w danym roku nagrody: ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania oraz kurato-
ra  oświaty.

VI.DODATEK MIESPKANIOWY

§ 20

1. Regulamin dotyczy nauczycieli posiadających
kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela, zatrudnionych w wymiarze nie niż-
szym niż połowa obowiązującego wymiaru za-
jęć zatrudnionych na w placówkach oświato-
wych na terenie gminy Głogów.

2. Nauczycielowi, o którym mowa w pkt. 1,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkanio-
wy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości
uzależnionej od liczby członków rodziny, wy-
płacany co miesiąc w wysokości uzależnionej
od liczby członków rodziny, wypłacany co
miesiąc w wysokości:
a) 41 minimalnego miesięcznego wynagro-
dzenia za pracę – dla 1 osoby;
b) 51 minimalnego wynagrodzenia – dla 2
osób;
c) 61 minimalnego wynagrodzenia – dla 3
osób;
d) 7,51 minimalnego wynagrodzenia – dla 4
i więcej osób.

3. Kwotę przypadającego dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do
0,49 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50
zł. zaokrągla się do pełnego złotego.

4. Do osób, o których mowa w pkt. 1, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych i pozostających na wyłącznym utrzyma-
niu: współmałżonka, dzieci, rodziców.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim miesz-
kającemu, przysługuje tylko jeden dodatek w
wysokości określonej w pkt. 2 Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie
im wypłacał dodatek.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu.

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym
złożono wniosek o jego przyznanie.

8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie;
b) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego;

c) odbywanie zasadniczej służby wojskowej,
w przypadku jednak, gdy nauczycielem po-
wołanym do służby zawarta była umowa o
pracę na czas określony, dodatek wypłaca
się nie dłużej niż do końca okresu, na który
umowa ta była zawarta;

d) korzystania z urlopu na zasadach określo-
nych w odrębnych przepisach.

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, przedszkola, a dyrektorom placówek –
organ prowadzący placówkę.

10. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny
nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowią-
zany powiadomić organ przyznający ten doda-
tek.

VII. REGULAMIN PRPYPNAWANIA
DOFINANSOWANIA NA DOKSPTAŁCANIE

I DOSKONALENIE NAUCPYCIELI

Na podstawie rozporządzenia MENie z dnia 29
marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli dofinansowanych ze środków wyodręb-
nionych w budżetach organów prowadzących
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryte-
riów i trybu przyznawania tych środków.

§ 21

1. Poprzez dokształcanie należy rozumieć:
a) studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

nadające uprawnienia do nauczania drugiego
lub kolejnego przedmiotu;

b) studia nadające kwalifikacje do nauczania ję-
zyków obcych;

c) studia uzupełniające dla absolwentów kole-
giów językowych, absolwentów eN-ów, dla
licencjatów innych kierunków studiów;

2. Poprzez doskonalenie należy rozumieć szkolenie
rady pedagogicznej jako całości lub jej zespołów
w formie seminariów, konferencji, narad, warsz-
tatów itp., zgodnie z programem rozwoju szkoły:
a) organizowanych przez dyrektora z własnej

inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej
(zespołów nauczycieli);

b) prowadzonych przez wyspecjalizowane jed-
nostki zewnętrzne lub przy pomocy właści-
wie przygotowanych nauczycieli szkoły lub
innych placówek oświatowych.

3. Powyższe formy winny wynikać z wieloletniego
programu rozwoju plecówki i winny być zgodne
z planem wewnątrzszkolnego doskonalenia na-
uczycieli.

§ 22

1. Dokształcanie realizowane jest w następujący
sposób – do 501 kosztów całych studiów,
przyznawane semestralnie – dofinansowanie
obejmuje czesne.

2. Doskonalenie realizowane jest w następujący
sposób:
a) indywidualne – do 501;
b) dla rady pedagogicznej  zespołów) – od 801
do 1001 kosztów.
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3. z przypadku indywidualnej formy dokształcania
bądź doskonalenia, wynikającego ze skierowania
dyrektora, wysokość dofinansowania może wy-
nieść 1001 kosztów.

§ 23

1. Dyrektor dzieli posiadane środki na:
a) dokształcanie – 651;
b) doskonalenie – 351.

z razie niewykorzystania środków przeznaczonych
na jedną z ww. form, pozostała kwota przechodzi
do drugiej formy.
2. Przydział środków odbywa się:

a) dokształcanie – co najmniej dwa razy w roku
budżetowym – w marcu i listopadzie;]

b) doskonalenie indywidualne – 4 razy w roku
(marzec, czerwiec, wrzesień, listopad);

c) dla rady pedagogicznej – zgodnie z planem
zDN.

3. Dyrektor powołuje Komisję, której jest przewod-
niczącym:
a) skład Komisji zatwierdza rada pedagogiczna;
b) kadencja Komisji trwa rok szkolny;
c) komisja może przyznać dofinansowanie na

pisemny wniosek nauczyciela, zgodnie z re-
gulaminem.

§.24

Kryteria przyznawania dofinansowania na indywi-
dualne dokształcanie oraz doskonalenie nauczycieli:
1. Potrzeby związane z rozwojem szkoły;
2. Dotychczasowy wkład pracy nauczyciela w do-

robek szkoły;
3. Co najmniej dobra ocena pracy, w przypadku

dofinansowania form dokształcania;
4. Co najmniej roczny staż pracy w szkolnictwie na

stanowisku nauczyciela;
5. etabilizacja zawodowa w placówce – zobowią-

zanie do co najmniej 5-letniego okresu pracy w
danej szkole;

6. Zatrudnienie w szkole – o której fundusz chodzi-
jako podstawowe.

§ 25

z przypadku gdy nauczyciel, któremu przyznano
dofinansowanie, z własnej winy przerywa rok stu-
diów lub formę doskonalenia, zobowiązany jest
zwrócić przyznane dofinansowanie. Klauzula tego
dotycząca musi się znaleźć we wniosku składanym
przez nauczyciela.

§ 26

Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie winien
składać następujące dokumenty:
1. zniosek – opracowuje komisja szkolna;
2. Zaświadczenie z zakładu dokształcania lub do-

skonalenia, lub innej właściwej instytucji, po-
twierdzające uczestnictwo oraz wysokość kosz-
tów;

3. Rachunek imienny – faktura za opłatę czesnego
lub korzystanie z form doskonalenia zawodowe-
go – w wyjątkowej sytuacji – bankowy dowód
wpłaty.

§ 27

z sprawach spornych dotyczących procedury dofi-
nansowania dyrektor placówki podejmuje decyzje w
ciągu 7 dni od daty złożenia przez nauczyciela od-
wołania.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze zajęć poszczególne składniki wynagro-
dzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej
do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyj-
nego za wychowawstwo klasy w szkole, który
przysługuje w pełnej wysokości bez względu na
wymiar zajęć.

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wyna-
grodzenie wypłaca się według średniej urlopo-
wej, ustalonej na podstawie przepisów rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26
czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych za-
sad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
(Dz. U. Nr 71, poz. 737 ze zmianami).

§ 29

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
a także za inne okresy, za które na podstawie
odrębnych przepisów nie przysługuje wynagro-
dzenie.

2. etawkę za 1 dzień niewykonywania pracy z
przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z
góry przez 30.

3. zysokość utraconego wynagrodzenia za okresy,
o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc
liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę
określoną w ust. 2.

§ 30

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakłado-
wymi organizacjami nauczycielskich związków za-
wodowych.

§ 31

Traci moc uchwała Rady Gminy Głogów nr
VIII/70/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regula-
minu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

§ 32

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy.

§ 33

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 roku.

PRZEzODNICZICY RYDZ

KRYSTYNA GRZEGOREK
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UCHWAŁA  RADY GMINY GŁOGÓW
NR XIV/142/2008

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie krynu udzielania dokapji dla przedszkoli niepunlipznyph
 oraz sposonu rozlipzania kyph dokapji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podstawą obliczania dotacji dla przedszkoli nie-
publicznych stanowią wydatki bieżące ponoszo-
ne w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolu
prowadzonym przez gminę – Publiczne Przed-
szkole w eerbach.

2. zypłacana w każdym miesiącu dotacja ma cha-
rakter zaliczkowy.

3. Zaliczka dotacji wyliczana jest na podstawie
wydatków bieżących z roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji zgodnie z wytycznymi
określonymi w ust. 1.

4. Do wyliczenia zaliczki dotacji przyjmuje się ilość
dzieci uczęszczających do przedszkola publicz-
nego z roku kalendarzowego poprzedzającego
rok udzielenia dotacji.

§ 2

Przedszkolom niepublicznym przysługuje dotacja na
każdego ucznia w wysokości 751 wydatków bie-
żących ponoszonych w przeliczeniu na jedne dziec-
ko w przedszkolach publicznych zgodnie z zasada-
mi określonymi w § 1 ust. 1.

§ 3

Podstawą przyznania dotacji jest wniosek osoby
fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole nie-
publiczne zawierający:
1. Numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewi-

dencji prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o
systemie oświaty;

2. Planowaną liczbę dzieci uczęszczających do
przedszkola niepublicznego;

3. Numer rachunku, na który ma być przekazywa-
na dotacja.

4. zniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Gło-
gów do dnia 30 września roku poprzedzającego
udzielenie dotacji.

§ 4

1. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne jest
zobowiązana złożyć pisemną informację do dnia
15 każdego miesiąca o faktycznej liczbie dzieci
uczęszczających do przedszkola.

2. Dotacji udziela się miesięcznie w formie zaliczki
przekazanej z góry nie później niż do dwudzie-
stego dnia każdego miesiąca zgodnie z informa-
cją zawartą w ust. 1.

3. Zaliczkę dotacji w okresie przerwy wakacyjnej,
tj. w miesiącu lipcu i sierpniu, ustala się w opar-

ciu o średnią liczbę dzieci uczęszczających do
przedszkola niepublicznego w miesiącach od
stycznia do czerwca danego roku.

4. zysokość wypłaconej zaliczkowo dotacji kory-
gowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu
o informację o ilości dzieci, o której mowa w
ust. 1, nadpłata zaliczona zostanie na poczet
kolejnych rat, natomiast niedopłata zwiększy do-
tację na kolejny miesiąc.

§ 5

1. Gmina w ramach prowadzenia bieżącego nadzo-
ru ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczą-
cej ewidencji wychowanków prowadzonej przez
przedszkole niepubliczne otrzymujące dotację z
budżetu gminy.

2. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji (liczba
faktycznie uczęszczająca do placówek niepu-
blicznych) za okres roczny przedszkole niepu-
bliczne dokonuje w terminie do 15 stycznia roku
następnego.

3. Całkowite rozliczenie dotacji udzielonej za okres
roczny przedszkolom niepublicznym nastąpi po
ustaleniu faktycznie poniesionych wydatków
bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko w roku
udzielenia dotacji przez Gmine Głogów w oparciu
o faktyczną liczbę dzieci uczęszczających do
przedszkola publicznego w roku udzielenia dotacji.

4. z ramach tego rozliczenia w terminie do dnia
30 kwietnia roku następnego podmiot dotowany
otrzyma wyrównanie dotacji należnej za rok po-
przedni, w przypadku przekazania zaliczkowo
dotacji niższej niż należna za dany rok.. z przy-
padku gdy przekazana zaliczkowo dotacja jest
wyższa niż należna podlega zwrotowi do budże-
tu gminy po całkowitym rozliczeniu dotacji.

§ 6

Dotację wstrzymuje się w przypadku:
1. Zaprzestania działalności przez przedszkole nie-

publiczne;
2. zykreślenia przedszkola niepublicznego z ewi-

dencji z przyczyn określonych w art. 83 ustawy
o systemie oświaty;

3. Niezłożenia rozliczenia rocznego dotacji przez
przedszkole niepubliczne dotyczącego ilości
dzieci uczęszczających do przedszkola;

4. Niezłożenia informacji o planowanej liczbie dzieci
organowi dotującemu nie później niż do 30
września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
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§ 7

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 roku.

PRZEzODNICZICY RYDZ

KRYSTYNA GRZEGOREK
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UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGÓW
NR XIV/144/2008

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uskalenia wysokośpi ekwiwalenku pieniażnero dla pzwonkww
                            ophoknipzyph skraży pożarnyph

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw-
pożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z póź. zm.)
Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:

§ 1

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym organizowanym przez Państwową etraż
Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent w wyso-
kości:
a) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowni-
czym 8,00 zł
b) za każdą godzinę udziału w szkoleniu 2,50 zł.

§ 2

Ekwiwalent, o którym mowa w § 1, nie przysługuje
członkowi OeP, który za czas nieobecności w pracy
uzyskał wynagrodzenie na podstawie odrębnych
przepisów.

§ 3

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009.

PRZEzODNICZICY
RYDZ GMINZ

KRYSTYNA GRZEGOREK

428

UCHWAŁA  RADY GMINY GŁOGÓW
NR XIV/145/2008

z dnia 19 grudnia2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulipy w miejspowośpi Szpzyrlipe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę drodze o numerze ewidencyjnym
136 w miejscowości ezczyglice (w zakresie ozna-
czonym na mapie, stanowiącej załącznik do
uchwały):
– ulipa Pielone Wzrwrze.

§ 2

1. Przebieg ulicy Zielone zzgórze określa szkic,
stanowiący załącznik nr 1 do tej uchwały.

§ 4

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy.

§ 5

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

PRZEzODNICZICY RYDZ

KRYSTYNA GRZEGOREK
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Pawąpznik do uphwawy Rady Gminy Gworww
nr XIV/145/2008 z dnia 19 rrudnia
(poz. 428)
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UCHWAŁA RADY GMINY JERPMANOWA
NR XXVIII/167/2008

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie rerulaminu przyznawania dodakkww do wynarrodzenia zasadni-
pzero, szpzerwwowyph warunkww onlipzania wynarrodzenia za  rodziny
ponadwymiarowe i doraźnyph zaskapskw, przyznawania  dodakku mieszka-
niowero oraz podwyższenia  skawek minimalnero  wynarradzania zasadni-
pzero naupzypielom zakrudnionym w plapwwkaph oświakowyph na kerenie
                                        Gminy Jerzmanowa

Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 10 i ust. 10a oraz art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Jerzmanowa  uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się Regulamin przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych wa-
runków obliczania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i doraźnych zastępstw, przyznawa-
nia dodatku mieszkaniowego oraz podwyższenia
stawek minimalnego wynagradzania zasadniczego
nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświa-
towych na terenie Gminy Jerzmanowa, zwany w
dalszej treści „regulaminem”.

§ 2

Jeżeli w uchwale mowa jest o:
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć

ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.)

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i epor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.) i jego kolejne zmiany,

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć na-
uczycieli poszczególnych stopni awansu zawo-
dowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa,

4)  szkole – należy przez  to rozumieć szkoły pod-
stawowe, w tym z oddziałem przedszkolnym,
gimnazjum i przedszkole funkcjonujące  na tere-
nie Gminy Jerzmanowa,

5) inne organy statutowe szkoły – należy przez to
rozumieć organy wskazane w statucie danej
szkoły,

6) zójcie – należy przez to rozumieć zójta Gminy
Jerzmanowa,

7) minimalne wynagrodzenie – należy przez to ro-
zumieć wynagrodzenie określone w obwieszcze-
niu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca
2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę w 2009 r. (M.P. Nr 55
poz. 499)

§ 3

Regulamin w szczególności określa:
1) wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia

zasadniczego dla nauczycieli, których poziom
wykształcenia określono w załączniku do rozpo-
rządzenia  jako „pozostałe wykształcenie”,

2) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę lat, moty-
wacyjnego, funkcyjnego,

3) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw,

4) tryb i kryteria oraz wysokość  i warunki wypła-
cania nagród,

5) wysokość dodatku mieszkaniowego oraz zasady
jego przyznawania i wypłacania.

§ 4

1. Podwyższa się minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli z poziomem wy-
kształcenia , o którym mowa w wierszu 4 tabeli,
będącej załącznikiem  do rozporządzenia, do wy-
sokości  obowiązującej dla nauczycieli  legity-
mujących się tytułem zawodowym licencjata (in-
żyniera) bez przygotowania pedagogicznego,
dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskie-
go lub nauczycielskiego kolegium  języków ob-
cych.

§ 5

Nauczycielowi wypłacany jest dodatek za wysługę
lat.

§ 6

1. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyj-
ny, który ma charakter uznaniowy.

2. zysokość funduszu motywacyjnego wynosi 81
planowanego rocznego osobowego funduszu
płac nauczycieli w danej szkole.

3. zarunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
w szczególności:
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a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględ-
nieniem ich możliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwier-
dzonych wynikami klasyfikacji lub pro-
mocji, efektami egzaminów i sprawdzia-
nów albo sukcesami w konkursach, za-
wodach i olimpiadach,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpra-
cy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektyw-
ne działania na rzecz uczniów potrzebu-
jących  szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowni-
czym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
a w szczególności za:
a) systematyczne i efektywne przygotowa-

nie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności

zawodowych,
c) dbałość o estetykę powierzonych po-

mieszczeń, sprawność powierzonych
pomocy  dydaktycznych lub urządzeń
szkolnych,

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowych i powierzonych
obowiązków,

3) zaangażowanie w realizację czynności i za-
jęć, o których mowa  w art. 42 ust. 2 pkt 2
i 3 Karty Nauczyciela oraz wynikających z
zadań statutowych szkoły, w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych,
b) udział w zespołach przedmiotowych,
c) opracowanie programów wychowaw-

czych,
d) opieka nad samorządem uczniowskim

lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,

e) przeprowadzanie lekcji koleżeńskich,
przejawianie innych form aktywności w
ramach wewnątrzszkolnego doskonale-
nia  zawodowego nauczycieli,

4. z przypadku przyznania dodatku motywacyj-
nego dla dyrektora szkoły dodatkowo
uwzględnia się:
1) racjonalność w wydatkowaniu środków fi-

nansowych szkoły,
2) współpracę z organem prowadzącym w za-

kresie pozyskiwania i realizowania  środków
pozabudżetowych,

3) sprawność organizacyjną w realizacji zadań
szkoły,

4) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-
daktycznych, opiekuńczych i wychowaw-
czych, wyposażenie szkoły w środki dydak-
tyczne i niezbędny sprzęt,

5) politykę kadrową,
6) współpracę ze środowiskiem lokalnym.

5. Podstawę  obliczania dodatku  dla nauczycieli
stanowi jego wynagrodzenie zasadnicze.

6. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela  nie mo-
że być wyższy niż 201 jego  wynagrodzenia
zasadniczego.

7. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w da-
nej szkole przyznanie dodatku motywacyjnego
może  nastąpić  po upływie okresu umożliwia-
jącego ocenę osiąganych wyników pracy, nie
wcześniej niż po upływie 2 miesięcy.

8. Przepis ust. 7 stosuje się  także do nauczycieli
obejmujących stanowisko dyrektora szkoły.

9. z przypadku nauczycieli uzupełniających  ty-
godniowy obowiązkowy wymiar w  szkołach
na terenie Gminy Jerzmanowa  dodatek mo-
tywacyjny przyznaje dyrektor macierzystej
szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w
której nauczyciel uzupełnia etat.

10. Dodatek  motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuż-
szy niż 6 miesięcy.

11. zysokość dodatku motywacyjnego dla na-
uczycieli  ustala dyrektor szkoły, a dla dyrekto-
ra szkoły – zójt, w ramach funduszu moty-
wacyjnego w szkole.

§ 7

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu
zawodowego, którym powierzono stanowisko
kierownicze lub inne związane z pełnioną funk-
cją, przysługuje dodatek funkcyjny.

2. zysokość dodatku funkcyjnego określa się po-
niżej:
1) za pełnienie funkcji dyrektora:

a) przedszkola – od 151 do 301 wynagro-
dzenia zasadniczego,

b) szkoły podstawowej i gimnazjum – od
151 do 501 wynagrodzenia zasadnicze-
go,

2) za pełnienie funkcji wychowawcy:
a) oddziału przedszkolnego – 130 zł
b) klasy w szkole podstawowej – 130 zł
c) klasy w gimnazjum – 140 zł

3) za pełnienie funkcji opiekuna –  120 zł
3. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres

pełnienia funkcji.
4. zysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora

szkoły ustala zójt, a dla nauczyciela pełniącego
funkcje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3,
ustala dyrektor szkoły.

5. z przypadku zbiegu stanowisk lub funkcji okre-
ślonych w ust. 2 dodatek funkcyjny przysługuje
z każdego tytułu.

6. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, przy-
sługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi
niezależnie od  wymiaru zatrudnienia.

7. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przy-
sługuje za każdą osobę odbywającą staż i po-
wierzoną opiekunowi.

§ 8

1. zynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się według stawki osobistego zaszere-
gowania nauczyciela.
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2. zynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się dzieląc stawkę przysługującego
nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru za-
jęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć przez 4,16 z
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
że czas zajęć do 0,5 pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za  pełną godzinę.

§ 9

1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za
godziny doraźnych zastępstw.

2. Do obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa
ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady określo-
ne w § 8 ust. 1–3.

3. z przypadku zastępstwa nieobecnych nauczy-
cieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepeł-
nym wymiarze godzin, za faktycznie zrealizowa-
ne godziny zastępstw przysługuje wynagrodze-
nie według zasad ustalonych dla godzin ponad-
wymiarowych.

4. Dla nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców
świetlicy i pedagogów realizujących zastępstwo
doraźne opiekuńcze wynagrodzenie dodatkowe
naliczane jest jak dla nauczyciela przedmiotu.

§ 10

1. z budżecie Gminy Jerzmanowa wyodrębnia
się specjalny fundusz na nagrody dla nauczy-
cieli w wysokości 1,51 planowanych rocz-
nych wynagrodzeń osobowych.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi,
który w szczególności:
1) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy lub

pozytywną ocenę dorobku zawodowego za
okres stażu,

2) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu po-

twierdzone w raportach ze sprawdzia-
nów i egzaminów uczniów,

b) podejmuje innowacyjną działalność w
zakresie wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowania
autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu po-
twierdzone zakwalifikowaniem się
uczniów do udziału w olimpiadach oraz
w konkursach, zawodach i przeglądach
co najmniej na szczeblu powiatu,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami
posiadającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uro-
czystości szkolne lub środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wycho-
wawczą poprzez organizację wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatral-

nych, koncertach, wystawach, spotka-
niach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,

3) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będą-

cym w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej, pochodzących z rodzin ubo-
gich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów pa-
tologii,

c) współpracuje z rodzicami oraz organiza-
cjami w środowisku lokalnym.

4) realizuje zadania zapewniające uczniom
bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowa-
nych przez szkołę

3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje się
bez konieczności łączenia kryteriów, o których
mowa w ust. 2.

4. Ustala się podział specjalnego funduszu na na-
grody, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) nagrody dyrektora szkoły – 60 1
2) nagrody zójta  – 401, w tym:

a) nagrody dla dyrektora – 201
b) nagrody dla nauczycieli – 201

5. Ustala się podział specjalnego funduszu na na-
grody w Przedszkolu Gminnym w Jerzmano-
wej:
1) nagrody dyrektora – 501
2) nagrody zójta – 501, w tym:

a) nagrody dla dyrektora – 301
b) nagrody dla nauczycieli – 201

6. Dyrektor przyznaje nauczycielowi nagrodę z
własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.

7. Nagroda zójta przyznawana jest dla nauczy-
ciela na wniosek dyrektora szkoły lub innych
statutowych organów szkoły, a także z inicja-
tywy zójta.

8. Nagroda, o której mowa w ust. 7, przyznawa-
na jest  w ramach środków określonych w ust.
4 pkt 2 lit. b oraz w ust. 5 pkt. 2 lit. b

9. zniosek, o którym mowa w ust. 7, według
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwały należy złożyć najpóźniej do dnia
20 września 2009 r. w Urzędzie Gminy Jerz-
manowa.

10. Przyznanie nagrody zójta nie pozbawia na-
uczyciela prawa do otrzymania nagrody dyrek-
tora szkoły.

11. Nauczyciel, któremu została przyznana nagro-
da, otrzymuje pismo o jej przyznaniu, którego
odpis umieszcza się w jego aktach.

12. Nagrodę dyrektorowi przyznaje zójt z własnej
inicjatywy ze środków, o których mowa
w ust. 4 pkt 2 lit. a i ust. 5 pkt. 2 lit. a.

13. zójt może  przyznać nagrodę dyrektorowi
szkoły dodatkowo z innych środków.

§ 11

1. Nauczycielowi przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy wypłacany co miesiąc z dołu.

2. Ustala się wysokość  dodatku, która uzależ-
niona jest od liczby członków rodziny:



Dziennik Urzędowy
zojewództwa Dolnośląskiego Nr 14 –  1294  – Poz. 429

1) 61 minimalnego wynagrodzenia – dla
1 osoby,

2) 81 – dla 2 osób,
3) 101 – dla 3 osób,
4) 121 – dla 4 i więcej osób.

3. Kwoty przypadającego  dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę
0,50 pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 za-
okrągla się do pełnego złotego.

4. Do osób uprawnionych do dodatku mieszka-
niowego zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źró-

dła dochodów lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na

wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub

nauczyciela i jego małżonka dzieci własne i
przysposobione do ukończenia 18 roku ży-
cia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia,

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące
dzieci własne lub przysposobione będące
studentami, do czasu ukończenia studiów
wyższych, nie dłużej niż do ukończenia
26 roku życia,

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów.

5. Nauczycielowi i jego małżonkowi będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkują-
cemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wy-
sokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie
im wypłacał dodatek.

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje również
nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
na terenie Gminy Jerzmanowa, który w żadnej
z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze
co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru za-
jęć, jednakże łączny wymiar jego zajęć stanowi
co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć
dla danego stanowiska.

7. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 6, do-
datek przyznaje się na jego wniosek złożony w
placówce, w której posiada najwyższy wymiar
godzin. ze wniosku nauczyciel podaje godzi-
nowy wymiar w poszczególnych placówkach.

8. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego.

9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca, w którym złożono wniosek o jego przy-
znanie.

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

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

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

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub
urlopu wychowawczego.

11. Dodatek przyznaje się na wniosek  nauczyciela
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
małżonkami z zastrzeżeniem ust. 5.

12. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi szkoły – zójt.

13. Nauczyciel otrzymujący dodatek mieszkaniowy
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dy-
rektora szkoły o zmianie liczby członków rodzi-
ny, o których mowa w ust. 4. Powyższe sto-
suje się także do dyrektora szkoły, który
o zmianie powiadamia zójta.

§ 12

Projekt regulaminu został uzgodniony z właściwymi
organizacjami związkowymi.

§ 13

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy
Jerzmanowa.

§ 14

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

PRZEzODNICZICZ RYDZ

TOMASZ PAWŁOWSKI
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Pawąpznik do uphwawy Rady Gminy
Jerzmanowa nr XXVI/167/2008
z dnia 16 rrudnia 2008 r. (poz. 429)
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UCHWAŁA RADY GMINY JERPMANOWA
NR XXVIII/170/2008

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uskalenia zasad zarządu oraz zasad i krynu korzyskania z pmenkarza
komunalnero w Jerzmanowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co na-
stępuje:

§ 1

Ydministratorem cmentarza komunalnego w Jerz-
manowej jest Urząd Gminy Jerzmanowa.

§ 2

1. Cmentarz komunalny jest obiektem stale do-
stępnym dla ruchu pieszego.

2. z przypadku uzasadnionej potrzeby wjazdu
samochodem na teren cmentarza (pochówek,
budowa lub naprawa pomnika), klucze od bram
wjazdowych wydaje administrator.

§ 3

Do zakresu działania Ydministratora cmentarza
komunalnego w Jerzmanowej w szczególności na-
leży:
1) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu cmenta-

rza;
2) nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i

wykorzystaniem terenu cmentarza;
3) nadzór i kontrola prawidłowości wykonania

czynności związanych z grzebaniem zmarłych;
4) prowadzenie ksiąg cmentarnych i innych doku-

mentów wymaganych odrębnymi przepisami;
5) utrzymanie w należytym stanie technicznym

cmentarza i obiektów znajdujących się na jego
terenie;

6) konserwacja i utrzymanie w sprawności sieci
wodociągowej zasilającej cmentarz;

7) bieżące utrzymanie porządku oraz utrzymanie
we właściwym stanie zieleni na terenie cmenta-
rza;

8) wykonanie innych czynności określonych przepi-
sami prawa.

§ 4

Na cmentarzu komunalnym dopuszcza się urządza-
nie grobów ziemnych, grobów murowanych i gro-
bowców oraz możliwość rezerwacji miejsca na
grób.

§ 5

Pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym od-
bywa się po uzyskaniu zgody administratora.

§ 6

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana
na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do
pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego

inspektora sanitarnego, po uprzednim zawiadomie-
niu administratora cmentarza.

§ 7

1. Osoby organizujące ceremonię pogrzebową win-
ny zgłosić się do administratora cmentarza w
celu uzgodnienia lokalizacji grobu oraz uiszczenia
opłaty.

2. Ydministratorowi przedkłada się akt zgonu.

§ 8

Pochowania zwłok dokonują podmioty lub osoby
wskazane przez organizatora pochówku.

§ 9

Podmioty lub osoby dokonujące pochowania zwłok
zobowiązane są do uporządkowania terenu wokół
miejsca pochówku i ponoszą odpowiedzialność za
szkody powstałe na skutek ich działania.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-13/19/09 z dnia 19 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 9 we fragmen-
cie: „i ponoszą odpowiedzialność za szkody po-
wstałe na skutek ich działania”).

§ 10

Umiejscowienie i ukształtowanie grobów pojedyn-
czych, kwater zbiorowych, ustawienie nagrobków,
pomników, tablic, innych oznak czczenia zmarłych
oraz reklam wymaga zgody administratora.

§ 11

1. Zagospodarowanie terenu cmentarza odbywa się
na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie i
drogi dojazdowe.

2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem
zagospodarowania cmentarza, a wymiary gro-
bów i odstępy między nimi zgodne z obowiązu-
jącymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 12

Ydministrator cmentarza komunalnego pobiera
opłaty za korzystanie z cmentarza i usługi pogrze-
bowe wykonywane przez administratora, w tym za:
1) miejsce na grób jednoosobowy na okres 20 lat;
2) rezerwacja miejsca na grób jednoosobowy na

okres 20 lat;
3) wykopanie i zasypanie grobu jednoosobowego;
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4) wykopanie i zasypanie grobu dwuosobowego;
5) zezwolenie na ustawienie nagrobka pojedyncze-

go;
6) zezwolenie na ustawienie nagrobka rodzinnego.

§ 13

zysokość opłat, o których mowa w § 12, określa
odrębna uchwała Rady Gminy Jerzmanowa.

§ 14

Dopuszcza się możliwość rezygnacji z rezerwacji
miejsca grzebalnego w dowolnym terminie bez
prawa zwrotu poniesionych kosztów.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-13/19/09 z dnia 19 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 9 we fragmen-
cie: „bez prawa zwrotu poniesionych kosztów”).

§ 15

1. z przypadku niewniesienia opłaty na następne
20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji. Likwi-
dacja powinna być poprzedzona wcześniejszą in-
formacją na grobie i tablicy informacyjnej na co
najmniej 12 miesięcy przed terminem likwidacji.

2. Z czynności związanych z likwidacją grobu Yd-
ministrator sporządza protokół.

§ 16

1. Osoby opiekujące się grobami winny utrzymy-
wać groby w czystości. Śmieci należy składo-
wać w kontenerach do tego przeznaczonych.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obo-
wiązane są do zachowania ciszy, powagi i sza-
cunku należnego zmarłym, dbania o porządek

i czystość na odwiedzanych grobach i w ich
otoczeniu.

3. Zabrania się dewastacji nagrobków oraz nisz-
czenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie
cmentarza.

4. Przejścia pomiędzy grobami nie mogą być zago-
spodarowywane. eadzenie krzewów i ustawia-
nie ławek winno być uzgodnione z administrato-
rem.

5. Zabrania się ustawiania ławek w przejściach
między rzędami grobów.

§ 17

Naruszenie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o  cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.
U. z 2000r. Nr 23,poz.295 z późn. zm.) oraz naru-
szenie porządku i spokoju publicznego na terenie
cmentarza, zaśmiecanie, niszczenie i uszkadzanie
urządzeń i roślinności wynikające z niniejszego re-
gulaminu jest zagrożone odpowiedzialnością karną
przewidzianą ww. ustawą oraz przepisami Kodeksu
zykroczeń.

§ 18

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy
Jerzmanowa.

§ 19

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

PRZEzODNICZICZ RYDZ

TOMASZ PAWŁOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY JERPMANOWA
NR XXVIII/172/2008

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie nadania Skakuku Gminnemu Ośrodkowi Pomopy Spowepznej
w Jerzmanowej

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 z późn. zm.) art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwa-
la, co następuje:

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy epołecznej w Jerzmano-
wej, zwany dalej „Ośrodkiem”, został utworzony
uchwałą nr X/37/90 z dnia 25 kwietnia 1990 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy
epołecznej.

§ 2

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Jerz-
manowa.

§ 3

eiedzibą i obszarem działania Ośrodka jest Gmina
Jerzmanowa.

§ 4

Ośrodek rozpatruje i analizuje potrzeby społeczne,
biologiczne mieszkańców Gminy Jerzmanowa w
zakresie świadczeń z pomocy społecznej, świad-
czeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego.
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§ 5

z celu skutecznego realizowania zadań określo-
nych w § 4 Ośrodek współpracuje z:
1) administracją rządową,
2) jednostkami samorządu terytorialnego,
3) organizacjami pozarządowymi,
4) zakładami opieki zdrowotnej,
5) kościołami i związkami wyznaniowymi.

§ 6

Pracą Ośrodka kieruje Kierownik.

§ 7

etrukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin
organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 8

Ośrodek używa pieczęci z napisem „Gminny Ośro-
dek Pomocy epołecznej w Jerzmanowej”.

§ 9

Ośrodek jako jednostka budżetowa prowadzi go-
spodarkę finansową i rachunkową na podstawie
odrębnych przepisów.

§ 10

Traci moc zarządzenie Nr 2/90 Naczelnika Gminy
Jerzmanowa z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie
zatwierdzenia etatutu Gminnego Ośrodka Pomocy
epołecznej w Jerzmanowej.

§ 11

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy
Jerzmanowa.

§ 12

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

PRZEzODNICZICZ RYDZ

TOMASZ PAWŁOWSKI

432

UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA
NR XXX/136/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie rerulaminu wynarradzania naupzypieli w 2009 roku

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; Dz. U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 97, Nr 173, poz. 1218; Dz. U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i eportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181 ze zm.
Dz. U. z 2006 Nr 43. poz. 293; Dz. U. z 2007 r. Nr 56, poz. 372; Dz. U.
z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy postanawia, co następuje:
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§ 1

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli
w 2009 roku.

§ 2

Poskanowienia orwlne

1. Regulamin określa wysokość stawek oraz wa-
runki przyznawania i wypłacania dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatku motywacyjnego,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraźnych zastępstw,
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
7) dodatku mieszkaniowego.

2. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnio-
nych w :
1) Zespole ezkół Publicznych w Krzeszowie –

Gimnazjum i ezkole Podstawowej,
2) Zespole ezkół Publicznych w Pisarzowicach –

Gimnazjum i ezkole Podstawowej,
3) Publicznej ezkole Podstawowej w ezarocinie,
4) Publicznej ezkole Podstawowej w Ptaszko-

wie,
5) Przedszkolu Publicznym w Krzeszowie.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Karpie Naupzypiela – rozumie się przez to

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz.674 ze zm.),

2) rozporządzeniu – rozumie się przez to roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i eportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U.
Nr 22, poz. 181 ze zm.),

3) szkole – rozumie się przez to szkołę i przed-
szkole, a także odpowiednio ich zespoły, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Kamienna Góra,

4) dyrekkorze – rozumie się przez to dyrektora
jednostki o której mowa w pkt 3,

5) roku szkolnym – rozumie się przez to okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego,

6) klasie – rozumie się przez to także oddział
lub grupę,

7) upzniu – rozumie się przez to także wy-
chowanka,

8) kyrodniowym onowiązkowym wymiarze
rodzin – rozumie się przez to tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w § 1 rozporządzenia MENie z dnia
31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz.181
ze zm.),

9) naupzypielu – rozumie się przez to nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w przed-
szkolu i szkołach,

10) orranie prowadząpym szkowy – rozumie się
przez to Gminę Kamienna Góra,

11) związkaph zawodowyph – rozumie się przez
to związek zawodowy, którego członkiem
jest nauczyciel,

4. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego
oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli okre-
śla rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i
eportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181 ze zm.
Dz. U. z 2006 Nr 43. poz. 293, Dz. U. z 2007 r.
Nr 56, poz.372, Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz.
257).

5. Nie przewiduje się w 2009 r. środków na pod-
wyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia
określonych w rozporządzeniu ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania.

6. zysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom dotychczasowych dodatków spe-
cjalistycznych reguluje art.9 ustawy z dnia 18
lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Na-
uczyciela oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 ze zm.).

7. zysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w po-

rze nocnej,
3) nagród jubileuszowych,
4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
5) zasiłku na zagospodarowanie,
6) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
7) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub

rentę,
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczy-
ciela oraz przepisy rozporządzenia.

§ 3

Dodakek za wyswura lak

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości i na zasadach określonych w
art. 33 ust.1 Karty Nauczyciela.

2. ezczegółowe zasady zaliczania okresów zatrud-
nienia do stażu pracy, będącego podstawą
ustalenia stawki dodatku określa § 7 rozporzą-
dzenia MENie z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U.
Nr 22, poz. 181 ze zm.).

3. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz
jego wysokość potwierdza:
1) naupzypielowi – dyrekkor szkowy,
2) dyrekkorowi – wwjk.

§ 4

Dodakek mokywapyjny

1. zysokość środków finansowych przeznaczo-
nych na wypłatę dodatku motywacyjnego wy-
nosi po najmniej 5% planowanej kwoty na wy-
nagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli za-
trudnionych w danej szkole w danym roku bu-
dżetowym.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi
wskaźnik procentowy wynagrodzenia zasadni-
czego, określonego rozporządzeniem, którego
wartość zawiera się od 0% do 50%.
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3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krwkszy niż krzy miesiąpe i nie
dwuższy niż jeden rok.

4. Dodatek stanowi ruchomą część wynagrodze-
nia nauczyciela.

5. Ogólne warunki przyznania dodatku motywa-
cyjnego są następujące:
1) co najmniej dobra ocena pracy lub pozy-

tywna ocena dorobku zawodowego,
2) osiągnięcia w realizowanym procesie dy-

daktycznym,
3) osiągnięcia opiekuńczo-wychowawcze,
4) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-

wodowych,
5) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
6) zaangażowanie w realizację czynności i za-

dań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Kar-
ty Nauczyciela,

7) rzetelne i efektywne wypełnianie zadań
i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem,

8) realizowanie zadań edukacyjnych zgodnie
z przyjętymi przez organ prowadzący priory-
tetami w lokalnej polityce oświatowej.

6. zysokość dodatku motywacyjnego dla na-
upzypiela oraz okres jego przyznania, uwzględ-
niając poziom spełniania określonych kryte-
riów, ustala dyrekkor szkowy.

7. zysokość dodatku motywacyjnego dla dyrek-
kora oraz okres jego przyznania, uwzględniając
poziom spełniania określonych kryteriów,
ustala wwjk.

8. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrek-
tor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrek-
torem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia
etat.

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

10. Nauczyciel prawo do dodatku motywacyjnego
nabywa po przepracowaniu roku szkolnero
w danej szkole, na stanowisku dyrektora okres
ten może być skrócony do pół roku.

§ 5

Dodakek funkpyjny

1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są na-
uczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora

szkoły albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły,

2) wychowawstwo klasy lub oddziału przed-
szkolnego,

3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowi-

sko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyj-
ny:
1) dla dyrekkora – w wysokośpi od 20% do

100%,
2) dla wipedyrekkora – w wysokośpi od 20%

do 50%,

3) dla innyph skanowisk – w wysokośpi od
10% do 40%,

średniero wynarrodzenia naupzypiela skażysky,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Na-
uczyciela.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również na-
uczycielom, którym czasowo powierzono peł-
nienie obowiązków dyrektora szkoły lub powie-
rzono te obowiązki w zastępstwie, w wysoko-
ści określonej jak dla dyrektora szkoły.

4. zysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 2, ustala:
1) dla dyrekkora szkowy – wwjk,
2) dla skanowisk, o kkwryph mowa w usk. 2

pkk 2 i 3 – dyrekkor szkowy.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-

rektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
trzech miesiącach zastępstwa.

6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny
z tytułu:
1) sprawowania funkpji opiekuna skażu –

w wysokośpi od 3% do 5%,
2) powierzenia wyphowawskwa klasy –

w wysokośpi od 3% do 10%,
średniero wynarrodzenia naupzypiela skażysky,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Na-
uczyciela.

7. Nauczycielom szkół przysługuje dodatek za
wychowawstwo za każdy powierzony oddział.
Nauczycielom przedszkola przysługuje dodatek
tylko za jeden oddział/grupę, niezależnie od
liczby oddziałów/grup, w których prowadzą
zajęcia.

8. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze zajęć dodatek za wychowawstwo przy-
sługuje w pełnej wysokości.

9. Nauczycielom sprawującym funkcję opiekuna
stażu przysługuje dodatek za każdą powierzo-
ną osobę.

10. zysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 6, uwzględniając zakres i złożo-
ność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala
dyrektor szkoły.

11. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w
ust.2, nie wyłącza prawa do dodatku, o któ-
rym mowa w ust. 6 pkt 2.

§ 6

Dodakek za warunki prapy

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych
warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9
rozporządzenia.

2. zysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzależniona jest od:
1) stopnia trudności lub uciążliwości realizowa-

nych prac lub zajęć,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-

runkach, o których mowa w ust. 1.
3. zysokość dodatku za warunki pracy,

z uwzględnieniem warunków, o których mowa
w ust. 1 ustala:
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1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora szkoły – wójt,
jego wysokość nie może przekroczyć 151 wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

§ 7

Wynarrodzenie za rodziny ponadwymiarowe
i rodziny doraźnyph zaskapskw

1. zynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa nauczy-
ciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych lub godzin doraźnego zastępstwa
nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną go-
dzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na
zasadach, o których mowa w ust.1, ustala się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkach uprawniających do
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizo-
wanego wymiaru godzin.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc
tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wy-
miar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposób, ze czas zajęć do 0,5
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny li-
czy się za pełną godzinę.

4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw ustala się z
wymiaru stanowiska, na którym godziny te są
realizowane.

§ 8

Narrody ze spepjalnero funduszu narrwd

1. z budżecie gminy tworzy się specjalny fun-
dusz nagród w wysokości 11 planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych, z przezna-
czeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, z
czego:
1) 80% środkww funduszu przeznapza sia na

narrody dyrekkora szkowy,
2) 20% środkww funduszu przeznapza sia na

narrody wwjka.
2. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukapji

Narodowej.
z szczególnie uzasadnionych przypadkach na-
groda może być przyznana w innym terminie.

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy.

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi za
znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wycho-
wawcze po przeprapowaniu w szkole po naj-
mniej roku, a w szczególności za:

1) posiadanie wyróżniającej oceny pracy,
2) uzyskiwanie przez uczniów dobrych wyni-

ków nauczania potwierdzonych sukcesami
na sprawdzianach, egzaminach, konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp.

3) umiejętność współdziałania ze wszystkimi
członkami społeczności szkolnej,

4) uczestnictwo w różnych formach dosko-
nalenia zawodowego,

5) stwarzanie warunków do rozwijania
uzdolnień ucznia,

6) opracowywanie i wdrażanie własnych
rozwiązań organizacyjnych i pedagogicz-
nych,

7) przygotowywanie i organizowanie uroczy-
stości szkolnych i środowiskowych,

8) prowadzenie urozmaiconej działalności
wychowawczej,

9) za wkład pracy w udzielaniu pomocy i
opieki uczniom będącym w trudnej sytu-
acji materialnej lub życiowej, pochodzą-
cym z rodzin ubogich i patologicznych,

10) prowadzenie działalności zapobiegającej i
zwalczającej przejawy patologii społecz-
nych, w szczególności alkoholizmowi i
narkomanii,

11) w przypadku dyrektorów – sprawność or-
ganizacyjną i osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze prowadzonej szkoły i wła-
ściwą realizację zadań statutowych szko-
ły.

5. Nauczycielom nagrody ze specjalnego fundu-
szu nagród przyznaje dyrekkor szkowy.

6. zójt może z własnej inicjatywy przyznać na-
grodę nauczycielowi lub dyrektorowi po speł-
nieniu kryteriów określonych w pkt 4.

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta wy-
stępuje:
dla naupzypieli – dyrekkor szkowy lun zaskappa
wwjka,
dla dyrekkora szkowy – rada pedaroripzna lun
zaskappa wwjka.

8. znioski o przyznanie nagrody wójta powinny
zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko kandydata,
2) data urodzenia,
3) informacja o wykształceniu i stopniu awan-

su zawodowego,
4) staż pracy pedagogicznej,
5) zajmowane stanowisko,
6) otrzymane dotychczas nagrody,
7) ostatnia ocenę pracy pedagogicznej,
8) uzasadnienie – informacje o dorobku zawo-

dowym i osiągnięciach.
9. znioski, o przyznanie nagrody z okazji Dnia

Edukacji Narodowej składa się do Gminy w
terminie do dnia 25 września danero roku.

10. Nagrody przyznaje wójt.
11. zysokość nagrody każdorazowo ustala wójt.
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12. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyż-
sza od nagrody wójta.

13. Nauczyciel, któremu została przyznana nagro-
da, otrzymuje dyplom, którego odpis zamiesz-
cza się w jego aktach osobowych.

§ 9

Dodakek mieszkaniowy

1. Nauczycielowi posiadająpemu kwalifikapje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrud-
nionemu w wymiarze nie niższym niż powowa
obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, przy-
sługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. zysokość dodatku mieszkaniowego uzależnio-
na jest od stanu rodzinnego i wynosi:
dla 1 osony – 3,5%,
dla 2 oswn – 4,5%,
dla 3 oswn – 5,5%,
dla 4 i wiapej oswn – 6,5%,
średniero wynarrodzenia naupzypiela skażysky,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Na-
uczyciela, po zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnione-
go do dodatku zalicza się wspwlnie z nim za-
mieszkująpyph:
1) małżonka,
2) rodziców nauczyciela pozostających na

wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu dzieci do ukoń-

pzenia 18 roku żypia lub do czasu ukończe-
nia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie
dwużej jednak niż do ukońpzenia 21 roku ży-
pia,

4) pozostające na utrzymaniu nieprapująpe
dziepi nadąpe skudenkami, do czasu ukoń-
czenia studiów wyższych, nie dwużej jednak
niż do ukońpzenia 26 roku żypia,

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadająpe wwa-
snero źrwdwa dophodww.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o
których mowa w ust. 3, nauczyciel jest obo-
wiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły, a dyrektor szkoły – organ prowadzący.
z przypadku niepowiadomienia o zaistniałej
zmianie liczby członków rodziny, nienależnie
ponrane świadpzenie podlera zwrokowi.

5. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkują-
cemu z nim stale, będącemu także nauczycie-
lem, przysługuje kylko jeden dodatek.
Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę,
który będzie wypłacał dodatek.

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

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

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
lub wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałżonkami.

9. Dodatek przyznaje:
1) naupzypielowi – dyrekkor szkowy,
2) dyrektorowi szkoły – wójt.

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym
złożony został wniosek o jego przyznanie.

11. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej służ-
by wojskowej. z przypadku gdy z nauczy-
cielem powołanym do służby wojskowej
zawarta była umowa o pracę na czas okre-
ślony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu, na który umowa ta została
zawarta.

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 10

Poskanowienia końpowe

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wy-
sokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć okre-
ślonych w umowie o pracę.

2. zszelkie zmiany w treści niniejszego regulaminu
mogą być dokonywane w trybie przewidzianym
dla ich ustalania i wymagają formy pisemnej.

3. zykonanie uchwały powierza się wójtowi.
4. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodo-

wymi zrzeszającymi nauczycieli.
5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2009 r.

PRZEzODNICZICZ
RYDZ GMINZ

ZYGMUNT HOMONCIK
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UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA
NR XXV/138/08

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie rerulaminu określająpero wysokość i zasady przyznawania do-
dakkww i innyph skwadnikww wynarrodzenia dla naupzypieli zakrudnionyph
            w szkowaph i przedszkolu prowadzonyph przez Gmina Kokla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2000 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i eportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 późn. zm.) Rada Gminy Kotla uchwala:

Rerulamin określająpy wysokość i zasady przyznawania dodakkww oraz innyph skwadnikww wynarrodzenia
dla naupzypieli zakrudnionyph w szkowaph i przedszkolu prowadzonyph przez rmina Kokla

Regulamin niniejszy określa:
1) wysokość stawek i szczegółowe warunki przy-

znawania dodatków:
– za wysługę lat,
– motywacyjnego,
– funkcyjnego,
– za warunki pracy;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw,

3) szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

4) wysokość i warunki przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

I. Dodakek za wyswura lak

§ 1

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdol-
ności do pracy wskutek choroby lub konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki nad dziec-
kiem lub chorym członkiem rodziny, za które na-
uczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje nauczy-
cielowi pozostającemu w stanie nieczynnym.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-13/48/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 1).

II. Dodakek mokywapyjny

§ 2

1. zarunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w
szczególności:
– uzyskanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy

nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach
i olimpiadach,

– umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami,

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

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
– podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych,
– wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
– dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych i innych urządzeń szkolnych,

– prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

– rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowych,

– przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy;
4) zaangażowanie w realizację czynności wyni-

kających z zadań statutowych szkoły, a w
szczególności:
– czynny udział w organizowaniu imprez i

uroczystości szkolnych,
– opiekowanie się samorządem uczniowskim

lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,

– prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli,

5) wyróżniające przygotowanie się do zajęć,
samokształcenie i doskonalenie zawodowe.
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2. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczy-
ciel i dyrektor powiadamiani są na piśmie.

3. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w
oświacie dodatek motywacyjny może być przy-
znany po okresie umożliwiającym uzyskanie
efektów pracy, co najmniej po przepracowaniu
pół roku.

4. Na dodatki motywacyjne zabezpiecza się w po-
szczególnych szkołach i przedszkolu 31 środ-
ków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadni-
cze pracowników pedagogicznych.

5. Ze środków finansowych zabezpieczonych na
dodatki motywacyjne przeznacza się:
– 801 środków na dodatki motywacyjne dla

nauczycieli,
– 201 środków na dodatki dla dyrektorów.

6. Dodatek motywacyjny w skali miesiąca nie mo-
że być wyższy niż 201 wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela.

7. zysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres na jaki zostaje przyznany ustala
dyrektor, a w stosunku do dyrektora zójt Gmi-
ny.

8. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy
niż 6 miesięcy.

III. Dodakek funkpyjny

§ 3

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

szkoły,
– stanowisko dyrektora przedszkola,
– wychowawstwo klasy,
– sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

2. zysokość dodatku funkcyjnego, uwzględniając
między innymi: stopień awansu zawodowego,
wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, zło-
żoność zadań wynikających z funkcji kierowni-
czej ustala:
1) dla dyrektora –zójt Gminy,
2) dla wicedyrektora – dyrektor szkoły,
w granicach wysokości określonej w poniższej
tabeli:

Lp. etanowisko
zysokość dodatku
funkcyjnego (w zł)

1.

2.

Dyrektor szkoły
i dyrektor przedszkola
zicedyrektor szkoły

300–1200
200–600

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
opiekuna stażu, wychowawstwo klasy lub wy-
chowawstwo oddziału przedszkolnego, przysłu-
guje dodatek funkcyjny w następującej wysoko-
ści:
– 40 zł miesięcznie dla opiekuna stażu za każ-

dego nauczyciela odbywającego staż i powie-
rzonego opiece,

– 45 zł miesięcznie dla wychowawcy klasy w
szkole podstawowej lub wychowawcy od-
działu przedszkolnego,

– 70 zł miesięcznie dla wychowawcy klasy w
gimnazjum.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w
okresie zajmowania stanowiska   kierowniczego
lub wykonywania zadań, za które przysługuje
dodatek.

IV. Dodakek za warunki prapy

§ 4

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu
zawodowego przysługuje z tytułu pracy w trud-
nych uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
warunkach, określonych w odrębnych przepi-
sach, dodatek w wysokości 51 wynagrodzenia
za każdą godzinę przepracowaną w wyżej wy-
mienionych warunkach.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w
okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewyko-
nywania pracy, za który przysługuje wynagro-
dzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynko-
wego.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-13/48/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 2).

V. Dodakek za rodziny ponadwymiarowe i rodziny
doraźnyph zaskapskw

§ 5

1. zynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i doraźnych zastępstw nauczyciela ustala
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego zastępstwa była realizowana w wa-
runkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia)
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowo
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastęp-
stwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego za-
stępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru
zajęć.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-13/48/09 z dnia 23 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2 we
fragmencie: „lub szkodliwych dla zdrowia”).
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub

realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o
której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
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a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną go-
dzinę.

VI. Dodakek mieszkaniowy

§ 6

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin w szkołach i przedszkolu
na terenie gminy Kotla i posiadającemu kwalifi-
kacje wymagane do zajmowania stanowiska na-
uczyciela przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy, wypłacany co miesiąc z dołu tyl-
ko z jednego stosunku pracy na terenie gminy.

2. zysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi:
– przy jednej osobie w rodzinie – 12,00 zł,
– przy dwóch osobach w rodzinie – 15,00 zł,
– przy trzech osobach w rodzinie – 20,00 zł,
– przy czterech i więcej osobach

w rodzinie – 25,00 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,

zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: współmałżonka, który nie posia-
da własnego źródła dochodów lub który jest
czynnym bądź emerytowanym nauczycielem
oraz dzieci do uzyskania pełnoletniości i dzieci
uczące się, nie dłużej jednak niż do ukończenia
przez nie 25 roku życia.

4. Nauczyciel otrzymujący dodatek mieszkaniowy
jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ
przyznający dodatek o zaistniałej zmianie liczby
członków rodziny, o których mowa w ust. 3.
z przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły
lub organu prowadzącego szkołę o zmianie licz-
by członków rodziny, nienależnie pobrane przez
nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.
2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.

6. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi zójt Gminy. Do-
datek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w
przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.
4, na ich wspólny wniosek.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowanego lokalu mieszkalnego.

8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresie nieświadczenia pracy,
za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego, a także urlop macie-
rzyński lub wychowawczy.

9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym został
złożony wniosek o jego przyznanie.

VII. Przyznawanie narrwd i innyph świadpzeń
wynikająpyph ze skosunku prapy

§ 7

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokości 11 pla-
nowanych środków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie
finansowym szkoły, z tym że:
– 701 środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektora,
– 301 środków funduszu przeznacza się na

nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają

charakter uznaniowy i są przyznawane za
szczególne osiągnięcia w zakresie:
– dydaktyki,
– wychowania i opieki,
– rozwoju talentów i zainteresowań dzieci

i młodzieży,
– zarządzania szkołą lub przedszkolem,
– działań na rzecz oświaty, środowiska lokal-

nego oraz wychowania dzieci i młodzieży.
3. Z umotywowanym wnioskiem o przyznanie na-

grody organu prowadzącego dla nauczyciela lub
dyrektora może wystąpić dyrektor, rada peda-
gogiczna, rada rodziców, organizacja związko-
wa, stowarzyszenie lub instytucja, której działal-
ność statutowa jest związana z oświatą i wy-
chowaniem.

4. Nagrody dyrektora przyznaje nauczycielowi dy-
rektor, a nagrody organu prowadzącego przy-
znaje zójt Gminy.

5. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. z uzasadnionych przypadkach na-
groda może być przyznana w innym czasie.

§ 8

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy.

§ 9

Traci moc uchwała nr XI/59/07 Rady Gminy Kotla z
dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość i zasady przyznawania
dodatków i innych składników wynagrodzenia dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Kotla.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zojewództwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 r.

PRZEzODNICZICZ RYDZ

DARIUSZ ZIELIŃSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODPKI
NR XXXVII/186/08

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie przekazania do Gminnero Ośrodka Pomopy Spowepznej zadania
przewidzianero w uskawie o pomopy osonom uprawnionym do alimenkww
  polerająpero na podejmowaniu dziawań wonep dwużnikww alimenkapyjnyph

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 197, poz. 1378 z późn. zm.) Rada
Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazać zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, tj. podejmowanie zadań wobec dłużni-
ków alimentacyjnych, o których mowa w wyżej
powołanej ustawie o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów kierownikowi Gminnego Ośrod-
ka Pomocy epołecznej w Lewinie Kłodzkim.

§ 2

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy epo-
łecznej w Lewinie Kłodzkim do podejmowania dzia-
łań wobec dłużników alimentacyjnych, określonych
w przepisach rozdziału drugiego wyżej powołanej
ustawie o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów.

§ 3

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy
Lewin Kłodzki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 października 2008 roku oraz podlega ogło-
szeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gmi-
ny w Lewinie Kłodzkim oraz w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy epołecznej w Lewinie Kłodzkim.

PRZEzODNICZICY
RYDZ GMINZ

EWA KUBIŃSKA

435

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODPKI
NR XXXVII/196/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uskalenia Rerulaminu Pwap Naupzypieli poszpzerwlnyph skopni
awansu zawodowero na 2009 rok w pzaśpi należąpej do kompekenpji Gminy
Lewin Kwodzki jako orranu prowadząpero przedszkola, szkowy podskawowe
                                             i rimnazja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 30 ust. 6, 6a i 6b oraz art. 54 ust. 7, w nawiązaniu do
art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z
2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz przepisami rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z
późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki, po dokonaniu uzgodnień ze Związ-
kiem Nauczycielstwa Polskiego uchwala, co następuje:
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§ 1

Ustala się regulamin wynagrodzenia dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego pra-
cujących w przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Lewin Kłodzki, zwany dalej Rerulami-
nem.

R o z d z i a ł   1

Poskanowienie orwlne

§ 2

Regulamin określa:
1. zysokości i szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funk-
cyjnego, za warunki pracy i wysługę lat, miesz-
kaniowego, wiejskiego, specjalnego dla nauczy-
ciela „deficytowego”.

2. ezczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowego i
godziny doraźnych zastępstw.

3. zysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Karpie Naupzypiela – rozumie się przez to 1

ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Na-
uczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.
1112 z późn. zm.)

2. Rozporządzeniu – rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej wydane na podstawie art. 30
ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz 34 ust. 2 wyżej po-
wołanej ustawy Karta Nauczyciela, w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w
dniu wolnym od pracy

3. Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Le-
win Kłodzki.

4. Wwjpie – rozumie się przez to zójta Gminy
Lewin Kłodzki.

5. Szkole – rozumie się przez to przedszkole,
szkołę podstawową i gimnazjum prowadzone
przez Gminę.

6. Naupzypielu – rozumie się przez to nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników peda-
gogicznych poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ze-
spole prowadzonych przez Gminę.

7. Dyrekkorze – rozumie się przez to dyrektora
przedszkola, szkoły, gimnazjum, zespołu.

8. Wipedyrekkorze – rozumie się przez to wicedy-
rektora przedszkola, szkoły, gimnazjum, ze-
społu.

9. Klasie – należy przez to rozumieć oddział lub
grupę.

10. Upzniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka.

R o z d z i a ł   2

Dodakek mokywapyjny

§ 4

zarunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest:
1. Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, między
innymi:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem

ich możliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzonych wynikami klasyfi-
kacji lub promocji, efektami egzaminów i
sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

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

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności:
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie

się do przydzielonych obowiązków,
2) podnoszenie umiejętności zawodowych,
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-

nej,
3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o

których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, między innymi:
1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości

szkolnych,
2) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
3) opiekowanie się samorządem uczniowskim

i innymi organizacjami uczniowskimi działają-
cymi na terenie szkoły,

4) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach wewnątrz
szkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycieli,

5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

4. Posiadanie wyróżniającej lub dobrej oceny pracy.

§ 5

1. Środki na dodatki motywacyjne tworzy się:
1) dla nauczycieli w wysokości stanowiącej 51

planowanych środków finansowych na wy-
nagrodzenia zasadnicze nauczycieli,

2) dla dyrektorów w wysokości stanowiącej do
201 planowanych środków na wynagrodze-
nia zasadnicze dyrektorów.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może
być niższy niż 31 i wyższy niż 201 jego wyna-
grodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuż-
szy niż 1 rok.
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R o z d z i a ł   3

Dodakek funkpyjny

§ 6

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, z
tym że:
1) dyrektorowi – w wysokości co najmniej

201;
2) wicedyrektorowi – w wysokości co najmniej

101;
3) i następne (inne stanowiska określone w eta-

tucie ezkoły) w wysokości co najmniej 51.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-

lom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.

3. Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2, liczone
są od płacy zasadniczej nauczyciela.

§ 7

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że
nauczycielowi, z zastrzeżeniem § 8, któremu po-
wierzono:
1) wychowawstwo klasy – w kwocie 72,00 zł;
2) funkcję doradcy metodycznego – w kwocie

30,00 zł;
3) funkcję nauczyciela konsultanta – w kwocie

35,00 zł;
4) funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty

– w kwocie 75,00 zł;
5) funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela kontrak-

towego – w kwocie 40,00 zł.

§ 8

1. Nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej na 1/2
etatu, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi
szkoły w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły
po trzech miesiącach pełnienia zastępstwa za
nieobecnego dyrektora.

3. Dodatek funkcyjny ustalony dla wicedyrektora
przysługuje również innej osobie wskazanej do
zastępowania wicedyrektora w czasie jego nie-
obecności dłuższej niż 33 dni.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w
okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okre-
sach, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym zojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-4/51/09 z dnia 26 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 4).
5. Dodatek funkcyjny może być cofnięty lub zmie-

niona jego wysokość w przypadku zmiany wa-
runków uzasadniających jego przyznanie, bez
potrzeby wypowiadania warunków płacy, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie.

6. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymania do-
datku, o którym mowa w § 7 ust. 1.

R o z d z i a ł   4

Dodakek za krudne i upiążliwe warunki prapy

§ 9

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych
w przepisach § 6 i § 7 rozporządzenia.

2. zysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 i
2, uzależniona jest od:

1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości
dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć, za:
a) prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-

czych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi
umysłowo głębokim do 151 pobieranego
wynagrodzenia zasadniczego,

b) za prowadzenie indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego do 101 pobieranego wynagro-
dzenia zasadniczego,

c) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych do 11 pobieranego
wynagrodzenia zasadniczego,

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-
kach, o których mowa w ust. 1 lub 2, określa
dyrektor.

§ 10

1. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych wa-
runkach pracy przysługuje za godziny faktycznie
przepracowane w tych warunkach, i w wysoko-
ści proporcjonalnej do liczby tak przepracowa-
nych godzin w stosunku do obowiązującego
wymiaru godzin.

2. Prawo do dodatków, o których mowa w § 9
Regulaminu, powstaje z dniem podjęcia pracy w
takich warunkach.

R o z d z i a ł   5

Wynarrodzenie za rodziny ponadwymiarowe
i rodziny doraźnyph zaskapskw

§ 11

1. zynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana w
warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych.

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczy-
cieli realizujących różne tygodniowe wymiary
godzin oblicza się dzieląc liczbę realizowanych
przez nauczyciela godzin przez sumę ilorazów
tych wymiarów.

3. zynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego za-
stępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, w
sposób określony w ust. 1.

4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną go-
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dzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na
zasadach, o których mowa w ust. 3, ustala się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkach uprawniających do
dodatku) przez miesięczna liczbę godzin realizo-
wanego wymiaru godzin.

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 4, uzyskuje się mnożąc
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

R o z d z i a ł   6

Dodakek za wyswura lak

§ 12

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty
Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

§ 13

Do okresu uprawniającego nauczyciela do otrzyma-
nia dodatku wlicza się czas nieobecności w pracy z
powodu niezdolności do pracy wskutek choroby,
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.

R o z d z i a ł   7

Narrody ze spepjalnero funduszu narrwd

§ 14

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokości 11 pla-
nowanych środków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie
finansowym szkoły, z tym że:
1) 801 środków funduszu przeznacza na na-

grody dyrektor;
2) 201 środków funduszu przeznacza na na-

grody zójt.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przy-

znawane są zgodnie z Kartą Nauczyciela i kryte-
riami określonymi w § 15 Regulaminu.

§ 15

1. Nagroda, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1,
może być przyznana nauczycielowi, który posia-
da, co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicz-
nej oraz spełnia co najmniej 5 następujących
kryteriów:

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianach,

2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone zakwalifikowaniem się uczniów do
udziału w konkursach, zawodach, turnie-
jach, olimpiadach,

3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej
i opiekuńczej,

4) podejmuje działalność innowacyjną w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania,

5) przygotowuje i wzorowo organizuje okolicz-
nościowe uroczystości  szkolne lub anga-
żuje się w organizację uroczystości patrio-
tycznych,

6) przygotowuje lub bierze udział w organizacji
imprez kulturalnych, sportowych i rekre-
acyjnych,

7) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-
czą w klasie lub szkole organizując wy-
cieczki umożliwiające uczniom udział w ży-
ciu kulturalnym (koncerty, wystawy, spek-
takle) oraz wycieczki, obozy i rajdy krajo-
znawcze i turystyczne,

8) prowadzi lub organizuje działalność w za-
kresie zapobiegania i zwalczania przejawów
patologii społecznej wśród uczniów, w
szczególności narkomanii i alkoholizmu,

9) podejmuje inicjatywy w ramach rady peda-
gogicznej, zmierzające do zapewnienia i po-
prawy efektywności kształcenia i wycho-
wania,

10) uczestnicy w zorganizowanych formach do-
skonalenia zawodowego i bierze aktywny
udział w wewnątrzszkolnym systemie do-
skonalenia,

11) dba o pozytywny wizerunek szkoły i pro-
muje jej osiągnięcia na zewnątrz.

2. Nagroda, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2,
może być przyznana dyrektorowi, który posiada,
który spełnia, co najmniej 3 kryteria w zakresie
organizacji szkoły, do których zalicza się w
szczególności:
1) prawidłowo organizuje prace szkoły tworząc

warunki do efektywnej pracy zatrudnionych
w niej pracowników,

2) ze szczególną starannością dba o mienie pla-
cówki i zabiega o polepszenie istniejącej ba-
zy,

3) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole
środkami budżetowymi,

4) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu
środków z innych źródeł i optymalnie nimi
dysponuje,

5) dba o pozytywny wizerunek szkoły i promuje
ją na zewnątrz.

§ 16

1. Nagrody, o których mowa w § 14, są przyzna-
wane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. z uza-
sadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą
zójta może przyznać nauczycielowi nagrodę w
innym czasie.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku
pracy.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, są przy-
znawane w wysokości nie mniejszej niż 401 od
nagrody ustalanej przez zójta Gminy Lewin
Kłodzki.
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R o z d z i a ł   8

Dodakek mieszkaniowy-sopjalny

§ 17

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin w szkole i posiadającemu
kwalifikacje wymagane od zajmowanego stano-
wiska przysługuje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy.

2. zysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 40,00 zł
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 50,00 zł
3) przy trzech osobach w rodzinie – 60,00 zł
4) przy czterech i więcej osobach

w rodzinie – 70,00 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,

zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i ro-
dziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będące-
go także nauczycielem, stale z nim zamieszkują-
cemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy, w wysokości określonej w ust. 2. Mał-
żonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich
wspólny wniosek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego od zajmowa-

nego przez niego lokalu mieszkaniowego;
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

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

R o z d z i a ł   9

Dodakek wiejski – sopjalny

§ 18

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązują-

cego wymiaru godzin w szkole i posiadającemu
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stano-
wiska przysługuje dodatek wiejski, zgodnie z art.
54 ust. 5 – Karty Nauczyciela.

2. Dyrektor za zgodą zójta może podwyższyć
dodatek, o którym mowa w ust. 1, nauczycie-
lowi, gdy występuje deficyt kadr.

R o z d z i a ł   10

Poskanowienia końpowe

§ 19

zójt dla dyrektora, a dyrektor dla wicedyrektora i
nauczycieli określa wynagrodzenie oraz inne skład-
niki wynagrodzenia, ponadto przyznaje dodatki,
określa ich wysokość i czas obowiązywania, zgod-
nie z Regulaminem, Kartą Nauczyciela, rozporzą-
dzeniem.

§ 20

zykonanie uchwały powierza się zójtowi.

§ 21

Z dniem obowiązywania niniejszej uchwały tracą
moc:
1) Uchwała nr XXIX/114/07 Rady Gminy Lewin

Kłodzki z dnia 19 października 2007r., w spra-
wie ustalenia Regulaminu Płac Nauczycieli po-
szczególnych stopni awansu zawodowego na
2008 rok w części należącej do kompetencji
Gminy Lewin Kłodzki jako organu prowadzącego
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja,

2) Uchwała nr XXII/129/07 Rady Gminy Lewin
Kłodzki z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie
wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie
ustalenia Regulaminu Płac Nauczycieli poszcze-
gólnych stopni awansu zawodowego na 2008
rok w części należącej do kompetencji Gminy
Lewin Kłodzki jako organu prowadzącego przed-
szkola, szkoły podstawowe i gimnazja,

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zoje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 roku i obowiązuje do 31 grudnia
2009 roku.

PRZEzODNICZICY
RYDZ GMINZ

EWA KUBIŃSKA
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UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODPKI
NR XXXIX/197/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Rerulaminu udzielania pomopy
makerialnej o pharakkerze sopjalnym dla upzniww

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poz. 39) Rada Gminy Lewin Kłodzki po rozpatrzeniu wniosku Prokuratora
Rejonowego w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

z uchwale nr XIX/113/07 Rada Gminy Lewin
Kłodzki z dnia 19 października 2007 roku w spra-
wie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urzęd.
zojew. Dolnośląsk. z 2007 roku Nr 273, poz.
3290) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ust. 1 etypendium jest przyznawane na okres
określony w art. 90d ust. 10 i ust. 11 wyżej
powołanej ustawy o systemie oświaty”,

2) w § 5 uchyla się ust. 3.

§ 2

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy
Lewin Kłodzki.

§ 3

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

PRZEzODNICZICY
RYDZ GMINZ

EWA KUBIŃSKA

437

UCHWAŁA RADY GMINY PGORPELEC
NR 167/08

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie warunkww i krynu  wspierania, w kym finansowero, rozwoju
sporku kwalifikowanero w Gminie Prorzelep

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz.1298 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala:

§ 1

Uchwała określa warunki i tryb postępowania w
zakresie wspierania sportu kwalifikowanego w for-
mie dotacji celowej.

§ 2

O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego
mogą ubiegać się kluby sportowe niezaliczane do

sektora finansów publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, które:
1. posiadają siedzibę i działają na terenie gminy

Zgorzelec,
2. posiadają licencję w określonej dyscyplinie sportu,
3. posiadają odpowiednią bazę i kadrę szkoleniową,
4. uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,

organizowanym lub prowadzonym przez polski
związek sportowy lub podmioty działające z jego
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upoważnienia. Udział klubu sportowego we
współzawodnictwie sportowym innym niż orga-
nizowane przez polski związek sportowy lub
zrzeszającą ten związek międzynarodową orga-
nizację sportową w  danej dyscyplinie sportu
wymaga zgody właściwego polskiego związku
sportowego.

§ 3

Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone
wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio zwią-
zanych z realizacją następujących zadań z zakresu
rozwoju sportu kwalifikowanego, w szczególności:
1. zakup materiałów:

a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zada-
nia, np.: piłki, stroje sportowe, dresy, kom-
plety sportowe, itp.,

b) nagrody, np.: puchary, medale, dyplomy, al-
bumy, statuetki okolicznościowe i inne na-
grody rzeczowe,

c) napoje, odżywki, lekarstwa i środki ochrony.
2. zakup usług:

a) wynajem obiektów sportowych, urządzeń
i sprzętu sportowego,

b) noclegi,
c) wyżywienie,
d) transport,
e)  druk zaproszeń, dyplomów, biletów, pro-

gramów, komunikatów, plakatów itp.,
f) medycznych niezbędnych do udziału w za-

wodach i organizacji imprez sportowych,
g) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa

i ochrony.
3. kosztów osobowych:

a) płace szkoleniowców, jednak nie więcej niż
do 501 udzielonej dotacji,

b) obsługa sędziowska,
c)  obsługa techniczna, spiker,
d) obsługa medyczna.

4. inne koszty:
a) ubezpieczenie sportowe zawodników,
b) ubezpieczenie imprez sportowych,
c) zakup licencji sportowych.

§ 4

Z dotacji nie mogą być sfinansowane lub dofinan-
sowane wydatki z tytułu:
1. wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub dzia-

łaczy klubu sportowego,
2. wypłaty stypendiów przyznanych przez klub

sportowy zawodnikom,
3. transferu zawodników z innego klubu sportowe-

go,
4. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyj-

nych nałożonych na klub sportowy lub zawodni-
ka tego klubu,

5. zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętych
pożyczek, kredytów lub wykupu papierów war-
tościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

§ 5

zysokość środków finansowych na wsparcie
finansowe w zakresie sportu kwalifikowanego
określa uchwała budżetowa na dany rok kalenda-
rzowy.

§ 6

z zamian za wspieranie finansowe rozwoju sportu
kwalifikowanego klub zobowiązany jest do:
1. używania podczas udziału w rozgrywkach spor-

towych i innych imprezach sportowych logo
gminy Zgorzelec,

2. umieszczenia logo gminy na obiekcie sporto-
wym, w którym odbywają się rozgrywki ligowe,

3. umieszczenia logo na strojach sportowych,
4. zamieszczenia informacji w mediach, plakatach,

programach i innych materiałach wydawanych
przez klub o wsparciu finansowym gminy Zgo-
rzelec,

5. informowania o wsparciu finansowym gminy
Zgorzelec w czasie odbywających się imprez.

§ 7

1. zójt Gminy Zgorzelec podaje do publicznej wia-
domości, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, in-
formację o terminie, miejscu i warunkach skła-
dania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Zgorzelec na wspierania finansowe roz-
woju sportu kwalifikowanego w gminie Zgorze-
lec.

2. Informacja o naborze zostanie ogłoszona co
najmniej 14 dni przed dniem upływu terminu
składania wniosków.

§ 8

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożo-
nego wniosku o udzielenie dotacji sporządzone-
go na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
uchwały.

2. z przypadku stwierdzenia uchybień formalnych
lub innych wad w złożonym wniosku wyznacza
się termin i wzywa wnioskodawcę do ich usu-
nięcia lub uzupełnienia. zniosek, który nie zo-
stanie uzupełniony, nie będzie rozpatrywany.

§ 9

1. Dotacje przyznaje zójt Gminy Zgorzelec.
2. zysokość dotacji będzie uzależniona od szcze-

gólnych osiągnięć sportowych uzyskanych przez
zawodników klubu w roku poprzedzającym przy-
znanie dotacji oraz w zależności od zakresu
prowadzonej działalności.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od
kwoty wnioskowanej przez klub.

4. zójt Gminy Zgorzelec przyznaje dotacje w ra-
mach posiadanych środków finansowych biorąc
pod uwagę potrzeby gminy Zgorzelec w zakresie
rozwoju kultury fizycznej i sportu.

5. Rozstrzygnięcie zójta Gminy w przedmiocie
dotacji nie podlega zaskarżeniu.

6. zykaz przyznanych dotacji zostaje zamieszczo-
ny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.

§ 10

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji klubowi
następuje na podstawie umowy zawartej pomię-
dzy gminą a podmiotem reprezentowanym przez
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osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wierać elementy zawarte w art. 131ust .2
ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.).

§ 11

Klub zobowiązuje się do:
1. prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finan-

sowo-księgowej środków finansowych otrzyma-
nych na realizację zadania, a także wszelkiej in-
nej dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę
wykonania zadania pod względem rzeczowym i
finansowym,

2. poddania się kontroli przeprowadzonej przez
gminę,

3. wydatkowania środków z dotacji z zachowa-
niem przepisów ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych.

§ 12

1. eankcje i termin zwrotu kwoty dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej nie-
zgodnie z przeznaczeniem określa art. 145 i 146
w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

2. z uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za
zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku
zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji
zadania, w formie aneksu do umowy.

§ 13

Podmiot, któremu przyznano dotację, może prze-
znaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 101
wysokości otrzymanych środków.

§ 14

1. Uruchomienie środków następuje jednorazowo
lub w kilku ratach, w zależności od specyfiki
wykonywanego zadania i postanowień umowy.

2. Przekazanie kolejnej raty środków następuje po
rozliczeniu poprzedniej.

§ 15

1. Klub zobowiązany jest do przedstawienia zy-
działowi Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy
rozliczenia zadania pod względem rzeczowym
i finansowym, wg wzoru stanowiącego załącz-
nik nr 2 do uchwały.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
nastąpić w terminie do 30 dni po zakończeniu
realizacji zadania.

3. z przypadku wykorzystania na realizację zada-
nia zleconego tylko części przekazanej kwoty
dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi na rachunek gminy Zgorzelec.

4. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w
ust. 3, następuje w terminach ustalonych w
umowie, nie później niż 15 dni od określonego w
umowie dnia wykonania zadania.

§ 16

1. zydział Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy
zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w za-
kresie wykonywania umowy.

2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem na-
tychmiastowym w przypadku nieterminowego
lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do
rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli
wykonania umowy.

§ 17

zykonanie uchwały powierza się zójtowi Gminy
Zgorzelec.

§ 18

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

PRZEzODNICZICZ RYDZ

PIOTR MACHAJ
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Pawąpznik nr 1do uphwawy Rady Gminy
Prorzelep nr 167/08 z dnia 22 rrudnia
 2008 r. (poz. 437)
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Pawąpznik nr 2 do uphwawy Rady Gminy
Prorzelep nr 167/08 z dnia 22 rrudnia
2008 r. (poz. 437)
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POROPUMIENIE

zawarke we Wropwawiu w dniu 9 skypznia 2009 r.

pomiadzy Wojewodą Dolnośląskim a Marszawkiem Wojewwdzkwa Dolnoślą-
skiero w sprawie przekazywania środkww z nudżeku pańskwa na wyprze-
dzająpe finansowanie koszkww kwalifikowalnyph ponoszonyph na realizapja
operapji, kkwre zoskaną zrwoszone do finansowania w ramaph Pomopy Teph-
nipznej onjakej Prorramem Rozwoju Onszarww Wiejskiph na laka 2007–
–2013.

§ 1

zojewoda Dolnośląski działając w oparciu o przepi-
sy ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie
ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finan-
sowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2008r. Nr
52, poz. 304) zobowiązuje się do przekazywania na
rzecz eamorządu zojewództwa Dolnośląskiego
środków z budżetu państwa na wyprzedzające fi-
nansowanie realizacji operacji:
1. zdrażanie działań delegowanych PROz 2007–

–2013 na terenie Dolnego Śląska.
2. Promocja PROz na lata 2007–2013.
3. Utworzenie i funkcjonowanie struktury Krajowej

eieci Obszarów ziejskich na lata 2008–2009.
4. Realizacja Planu Działania Krajowej eieci Obsza-

rów ziejskich.
§ 2

Opis operacji, o których mowa w § 1, w tym wy-
sokość kosztów kwalifikowalnych, termin ich reali-
zacji i harmonogram dokonywania wydatków za-
wiera załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 3

1. Środki, o których mowa w § 1, będą przekazy-
wane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego
zojewództwa Dolnośląskiego.

2. Środki przekazywane będą w dwunastu  tran-
szach, na pisemny wniosek Marszałka zoje-
wództwa Dolnośląskiego, do wysokości okre-
ślonej w poszczególnych etapach opisanych w
załączniku, o którym mowa w § 2.

3. zniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien
być sporządzony w oparciu o płatności przewi-
dywane do finansowania w ramach danej tran-
szy.

4. Marszałek zojewództwa Dolnośląskiego zapew-
ni, aby w przypadku zmniejszenia kosztów kwa-
lifikowalnych operacji przewidzianych do realiza-
cji w ramach danej transzy i niewydatkowania
wszystkich środków otrzymanych tytułem wy-
przedzającego finansowania, kwota wniosku
o uruchomienie kolejnej transzy środków została
pomniejszona o niewydatkowane środki z po-
przedniej transzy.

5. zzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, sta-
nowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 4

1. Marszałek zapewni, aby operacje opłacane ze
środków wyprzedzającego finansowania:

1) były realizowane zgodnie z wymogami okre-
ślonymi w ustawie z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów-
ziejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427
z późn. zmianami), oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do ustawy, a także innymi
przepisami regulującymi zasady realizacji ope-
racji w ramach PROz 2007-2013.

2) zostały zgłoszone do finansowania w ramach
programu.

2. z przypadku odmowy finansowania złożonego
wniosku o pomoc ze środków EFRROz Mar-
szałek zobowiązuje się do:
1) bezzwłocznego poinformowania zojewody

Dolnośląskiego o odmowie przyznania pomo-
cy;

2) bezzwłocznego zaprzestania finansowania ze
środków budżetu państwa otrzymanych w
ramach wyprzedzającego finansowania ope-
racji, dla której nie została przyznana pomoc
ze środków EFRROz;

3) zwrotu pobranych wcześniej środków, w
części dotyczącej operacji, dla której nie zo-
stała przyznana pomoc, na rachunek zoje-
wody  Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od
daty powzięcia informacji o odmowie finan-
sowania operacji ze środków EFRROz, wraz
z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości po-
datkowych.

3. z przypadku uzyskania dofinansowania ze środ-
ków EFRROz do rozliczenia pobranych środków
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 lutego
2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środ-
ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczonych na finansowanie wspólnej poli-
tyki rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 304).

§ 5

Marszałek zojewództwa Dolnośląskiego zobowią-
zuje się do poddania kontroli przez służby kontrolne
zojewody Dolnośląskiego w zakresie przeznacze-
nia otrzymanych środków na opłacenie kosztów
realizacji operacji, o których mowa w § 1.

§ 6

Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumie-
niem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
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§ 7

Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga for-
my pisemnej.

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach po
1 dla każdej ze stron.

wz. zOJEzODZ DOLNOŚLIeKIEGO

ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI
zICEzOJEzODY

z up. MYReZYŁKY
zOJEzÓDZTzY DOLNOŚLIeKIEGO

TADEUSZ DRAB
zicemarszałek zojewództwa Dolnośląskiego
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Pawąpznik nr 1 do porozumienia
z dnia 9 skypznia 2009 r.
(poz. 438)
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Pawąpznik nr 2 do porozumienia
z dnia 9 skypznia 2009 r.
(poz. 438)
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OBWIESPCPENIE KOMISARPA WYBORCPEGO W JELENIEJ GÓRPE

z dnia 21 stycznia 2009 r.

o wynikaph wynorww uzupewniająpyph do Rady Miejskiej Gminy Lwwwek
Śląski przeprowadzonyph w dniu 18 skypznia 2009

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
 – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) Komisarz zyborczy
 w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski przeprowadzonych
w dniu 18 stycznia 2009 r.

I

Y. zybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. zybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów.
C. zybrano 1 radnego.

II

Y. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym
liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu.

III

Wyniki wynorww:
Okrar wynorpzy nr 9, w którym wybierano 1 radnego.
Y. zybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. Radną zoskawa wynrana:
z listy nr 1 Kzz EzZ DIBROzeKIEJ
1) PŁUCIŃeKY-DIBROzeKY Ewa Róża
D. z okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

KOMIeYRZ zZBORCZZ
z JELENIEJ GÓRZE

EWA SZYMAŃSKA-HABZDA
____________
1 Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr

102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz.
242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48,
poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
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Informapja o depyzji Prezesa Urzadu Rerulapji Enerrekyki w sprawie zmiany
konpesji dla przedsianiorpy: „Ciepwownipkwo” Sp. z o.o. z siedziną

 w Nowej Rudzie

z dniu 22 stycznia 2009 r. decyzją Prezesa URE Nr zCC/107-ZTO-
Y/328/z/OzR/2009/GM dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działal-
ności w zakresie wytwarzania ciepła dla przedsiębiorcy „Ciepłownictwo” ep.
z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 5 stycznia 2009 r., „Ciepłownictwo” ep. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie
wystąpiło o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła w związku z trwałym wycofaniem
z eksploatacji kotła wodnego o mocy 23,26 Mzt, co wiąże się z korektą mocy zainsta-
lowanej.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 1
oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decy-
zją z dnia 22 stycznia 2009 r. nr zCC/107-ZTO-Y/328/z/OzR/2009/GM zmienił swoją
decyzję z dnia 1 października 1998 r. nr zCC/107/328/U/OT-6/98/JK ze zmianami,
w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania ciepła.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

PASTĘPCA DYREKTORA
POŁUDNIOzO-ZYCHODNIEGO

 ODDZIYŁU TERENOzEGO
URZĘDU REGULYCJI ENERGETZKI

z siedzibą we zrocławiu

Monika Gawlik

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu zojewódzkiego we zrocławiu, 50-951 zrocław, pl. Powstańców zarszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

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

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

– Dolnośląskiego Urzędu zojewódzkiego we zrocławiu Delegatura w załbrzychu, 58-300 załbrzych, ul. ełowackiego 23a–24,

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie zojewódzkim we zrocławiu – Zakładzie Obsługi

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

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

zojewódzkiego we zrocławiu, pl. Powstańców zarszawy 1, 50-951 zrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest
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