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UCHWAŁA RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO  
NR XXII/187/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

Statut Powiatu Głogowskiego 

 Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorzpdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, 
poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 67, poz. 1759; z 2007 r. 
Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu Głogowskiego uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

PrzepisP ogpise 

§ 1 

O ustroju Powiatu Głogowskiego stanowi Statut 
Powiatu Głogowskiego. 

§ 2 

Powiat Głogowski stanowi lokalnp wspalnotę sa-
morzpdowp tworzonp przez mieszkawcaw powiatu 
oraz terytorium stanowipce historycznp część ob-
szaru byłego Księstwa Głogowskiego i Ziemi Gło-
gowskiej obejmujpce: 
1) miasto Głogaw, 
2) gminy: Głogaw, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, 

Żukowice. 
§ 3 

Ilekroć w Statucie Powiatu Głogowskiego jest mo-
wa o: 

1) „statucie” – należy przez to rozumieć Statut 
Powiatu Głogowskiego;  

2) „powiecie” – należy przez to rozumieć Powiat 
Głogowski;  

3) „radzie” – należy przez to rozumieć Radę Po-
wiatu Głogowskiego; 

4) „zarzpdzie” – należy przez to rozumieć Zarzpd 
Powiatu Głogowskiego; 

5) „przewodniczpcym” lub „wiceprzewodniczp-
cym” – należy przez to rozumieć odpowiednio 
Przewodniczpcego lub Wiceprzewodniczpcego 
Rady Powiatu Głogowskiego; 

6) „staroście” lub „wicestaroście” – należy przez 
to rozumieć odpowiednio Starostę lub Wicesta-
rostę Głogowskiego; 

7) „radnym” – należy przez to rozumieć Radnego 
Rady Powiatu Głogowskiego; 

8) „sesji” – należy przez to rozumieć sesję Rady 
Powiatu Głogowskiego; 

9) „komisji” – należy przez to rozumieć Komisję 
Rady Powiatu Głogowskiego; 

10) „starostwie” – należy przez to rozumieć Staro-
stwo w Głogowie; 

11) „członku zarzpdu” – należy przez to rozumieć 
Członka Zarzpdu Powiatu Głogowskiego; 

12) „skarbniku” – należy przez to rozumieć Skarb-
nika Powiatu Głogowskiego 

13) „sekretarzu” – należy przez to rozumieć Sekre-
tarza Powiatu Głogowskiego 

14) „biurze rady i zarzpdu” – należy przez to rozu-
mieć właściwp komarkę w starostwie powia-
towym do obsługi rady powiatu. 

§ 4 

Siedzibp władz powiatu jest miasto Głogaw.  

§ 5 

1. Powiat w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
jego mieszkawcaw realizuje zadania własne wy-
nikajpce z ustaw, zadania zlecone z zakresu ad-
ministracji rzpdowej, jeżeli ustawy określajp te 
sprawy jako należpce do zakresu działania po-
wiatu, bpdź obowipzek ich wykonania wynika  
z porozumiew zawartych z organami administra-
cji rzpdowej. Do zadaw powiatu należp rawnież 
zadania z zakresu organizacji, przygotowaw i 
przeprowadzenia wyboraw powszechnych oraz 
referendaw. 

2. Tworzenie jednostek organizacyjnych, w celu 
wykonania zadaw powiatu, następuje w drodze 
uchwały rady. Wykaz jednostek zawiera załpcz-
nik nr 1 do Statutu Powiatu. 

§ 6 

Zakres działania powiatu określajp: 
a) ustawy i akty prawne wydane na podstawie 

ustaw, a w szczegalności ustawa z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorzpdzie powiatowym 
oraz ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie 
niektarych ustaw określajpcych kompetencje or-
ganaw administracji publicznej – w zwipzku z 
reformp ustrojowp pawstwa; 

b) uchwały rady podjęte w celu realizacji wynikaw 
referendum rozstrzygajpcego; 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 6 lit. b). 
c) porozumienia zawarte z jednostkami samorzpdu 

terytorialnego oraz organami administracji rzp-
dowej. 

§ 7 

Powiat posiada własny herb i flagę ustanowione 
przez radę w drodze odrębnej uchwały.  
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R o z d z i a ł   2 

Zakres działasia i zadasia powiatu 

§ 8 

Zakres działania i zadania powiatu reguluje ustawa 
o samorzpdzie powiatowym. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 8). 

Władze powiatu 

R o z d z i a ł   3 

Postasowiesia ogpise 

§ 9 

1. Powiat wykonuje zadania poprzez działalność:  
a) swoich organaw; 
b) służb, inspekcji i straży;  
c) jednostek organizacyjnych powiatu;  
d) innych podmiotaw, na podstawie zawartych 

z nimi porozumiew (umaw). 
2. Z mocy prawa organami powiatu sp:  

a) rada,  
b) zarzpd.  

§ 10 

Zasady dostępu obywateli do informacji o działal-
ności organaw powiatu, wstępu na sesje rady i 
posiedzenia jej komisji, a także dostępu do doku-
mentaw wynikajpcych z wykonywania zadaw pu-
blicznych, w tym protokoław z posiedzew organaw 
powiatu i komisji rady określa statut.  

§ 11 

1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie 
sesji rady podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie informacji w siedzibie sta-
rostwa i urzędach gmin wchodzpcych w skład 
powiatu oraz poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej Powiatu Głogowskiego.  

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie 
obrad komisji rady podaje się do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie informacji w sie-
dzibie starostwa i na stronie internetowej Powia-
tu Głogowskiego.  

§ 12 

1. Dokumenty wynikajpce z wykonywania zadaw 
publicznych przez organy powiatu, w tym proto-
koły z sesji rady powiatu oraz posiedzew zarzpdu 
powiatu i komisji rady powiatu, sp gromadzone, 
przechowywane i udostępniane w biurze rady  
i zarzpdu. 

2. Dokumenty, o ktarych mowa w ust. 1, udo-
stępnia się zainteresowanym osobom do wglpdu 
w miejscu ich przechowywania. Zainteresowa-
nym przysługuje prawo do swobodnego i nie-
ograniczonego sporzpdzania notatek i odpisaw  
z udostępnianych dokumentaw. 

3. Dokumenty udostępnia się w dniach i godzinach 
funkcjonowania starostwa.  

4. Biuro rady i zarzpdu upoważnione jest rawnież 
do udzielania informacji dotyczpcych wykony-
wania zadaw publicznych przez organy powiatu. 

§ 13 

Tryb i zasady odmowy udzielenia informacji lub 
udostępnienia dokumentaw określajp odrębne prze-
pisy, o ktarych biuro rady i zarzpdu zobowipzane 
jest poinformować zainteresowanych.  

R o z d z i a ł   4 

Rada Powiatu 

§ 14 

Do wyłpcznej właściwości Rady Powiatu Głogow-
skiego należp zadania określone w ustawie o samo-
rzpdzie powiatowym. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 14). 

§ 15 

1. Rada Powiatu Głogowskiego składa się z 21 
radnych wybranych na okres kadencji. 

2. Organizację i tryb działania rady określa Regula-
min Rady Powiatu Głogowskiego stanowipcy za-
łpcznik do nr 2 do Statutu Powiatu.    

§ 16 

1. Organami wewnętrznymi rady sp komisje rady.  
2. Rada w drodze uchwały powołuje ze swego 

grona 6 stałych komisji określajpc skład ilościo-
wy, nie mniejszy niż 5 osab. 

3. Komisjami stałymi rady sp: 
1) Komisja rewizyjna, 
2) Komisja budżetowo-gospodarcza, 
3) Komisja zdrowia, opieki społecznej i polityki 

parorodzinnej, 
4) Komisja samorzpdowa i bezpieczewstwa pu-

blicznego, 
5) Komisja oświaty, kultury i sportu, 
6) Komisja ds. rozwoju obszaraw wiejskich  

i ekologii 
4. Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowi załpcznik 

nr 3 Statutu Powiatu. 
5. Radni mogp tworzyć kluby radnych. Zasady ich 

tworzenia i działania określa załpcznik nr 4 Sta-
tutu Powiatu. 

R o z d z i a ł   5 

Zarząd powiatu 

§ 17 

1. Zarzpd jest organem wykonawczym powiatu. 
2. W skład zarzpdu wchodzp: starosta jako jego 

przewodniczpcy, wicestarosta i pozostali człon-
kowie w liczbie do trzech osab. 

3. Członkowie zarzpdu mogp być wybrani rawnież 
spoza składu rady.  

§ 18 

1. Z członkami zarzpdu wybranymi spoza składu 
rady nawipzuje się stosunek pracy na podstawie 
wyboru. Przepis ten dotyczy rawnież radnych 
wybranych do zarzpdu. 

2. Stosunek pracy, o ktarym mowa w ust. 1, na-
wipzuje ze starostp przewodniczpcy rady, a z 
pozostałymi członkami zarzpdu starosta. 
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§ 19 

Do zadaw starosty w zakresie organizowania pracy 
zarzpdu należy w szczegalności: 
1) przygotowanie projektu porzpdku obrad zarzpdu,  
2) określenie czasu i miejsca posiedzenia zarzpdu, 
3) przygotowywanie materiaław do projektowane-

go porzpdku obrad, 
4) zapewnienie obsługi posiedzenia zarzpdu. 

§ 20 

1. Członkowie zarzpdu sp obowipzani brać czynny 
udział w jego pracach.  

2. Zarzpd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na 
posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3. Starosta jest obowipzany zwołać posiedzenie 
zarzpdu na pisemny wniosek co najmniej dwach 
członkaw zarzpdu, w terminie 3 dni od złożenia 
wniosku.  

§ 21 

1. Posiedzenia zarzpdu zwołuje oraz przewodniczy 
im starosta. W przypadku nieobecności starosty 
zadania te wykonuje wicestarosta. 

2. W posiedzeniach zarzpdu uczestniczp członko-
wie zarzpdu – z głosem stanowipcym, a sekre-
tarz i skarbnik powiatu – z głosem doradczym. 

3. Do udziału w posiedzeniach zarzpdu starosta 
może zobowipzać pracownikaw starostwa, kie-
rownikaw powiatowych służb, inspekcji i straży 
oraz jednostek organizacyjnych powiatu właści-
wych ze względu na przedmiot obrad. 

4. Do udziału w posiedzeniach zarzpdu mogp zo-
stać zaproszone inne osoby. 

§ 22 

1. Zarzpd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie 
sprawy należpce do jego kompetencji wynikajp-
ce z ustaw oraz przepisaw wykonawczych do 
ustaw i w granicach upoważniew ustawowych. 

2. Opracz uchwał zawierajpcych rozstrzygnięcia 
zarzpd może podejmować inne uchwały, w 
szczegalności zawierajpce opinie i stanowiska 
zarzpdu. 

3. Uchwały zarzpdu podpisujp wszyscy członkowie 
zarzpdu obecni na posiedzeniu zarzpdu. 

4. Uchwały zarzpdu będpce decyzjami w sprawach 
z zakresu administracji publicznej podpisuje sta-
rosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwi-
ska członkaw zarzpdu, ktarzy brali udział w pod-
jęciu decyzji.  

§ 23 

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom 
zarzpdu oraz sekretarzowi i skarbnikowi powia-
tu. 

2. Zarzpd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał 
rady, chyba że rada określi zasady wykonywania 
swojej uchwały. 

§ 24 

1. Z posiedzenia zarzpdu sporzpdza się protokał. 
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska człon-

kaw zarzpdu uczestniczpcych w posiedzeniach, 

a w przypadku gdy w posiedzeniu zarzpdu 
uczestniczyły rawnież inne osoby, w protokole 
podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, 
w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w 
posiedzeniu. 

3. Protokał z posiedzenia zarzpdu powinien dokład-
nie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a 
zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnię-
ciami podejmowanymi przez zarzpd. 

4. Członkowie zarzpdu oraz inni uczestnicy posie-
dzenia mogp zgłosić do protokołu wniosek o je-
go sprostowanie lub uzupełnienie. 

5. Zarzpd przyjmuje protokał z posiedzenia na na-
stępnym posiedzeniu. W razie zgłoszenia wnio-
sku, o ktarych mowa w ust.4, o ich uwzględ-
nieniu rozstrzyga zarzpd.  

6. Protokał z posiedzenia zarzpdu podpisujp wszy-
scy członkowie zarzpdu uczestniczpcy w posie-
dzeniu.  

§ 25 

Starosta składa radzie na każdej sesji sprawozdanie 
z działalności zarzpdu za okres od poprzedniej sesji. 

§ 26 

Zadania skarbnika jako gławnego księgowego bu-
dżetu powiatu określajp odrębne przepisy. 

§ 27 

1. Sekretarz w imieniu starosty sprawuje nadzar 
nad wykonywaniem bieżpcych zadaw przez ko-
marki organizacyjne starostwa, w szczegalności 
nad terminowym i prawidłowym załatwianiem 
spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyj-
nego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.  

2. Ponadto sekretarz zapewnia merytorycznp i 
techniczno-organizacyjnp obsługę posiedzew or-
ganaw kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne 
zadania w ramach upoważniew udzielonych 
przez zarzpd i starostę.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 27). 

R o z d z i a ł   6 

PowiatowP rzeczsik kossumestpw 

§ 28 

Stanowisko rzecznika konsumentaw ujęte jest w 
strukturze organizacyjnej starostwa jako samodziel-
ne stanowisko pracy. Usytuowanie to znajduje od-
powiednie odzwierciedlenie w regulaminie organi-
zacyjnym starostwa.  

R o z d z i a ł   7 

Gospodarka fisassowa powiatu 

§ 29 

1. Na podstawie budżetu będpcego planem finan-
sowym obejmujpcym dochody i wydatki, powiat 
w sposab samodzielny prowadzi gospodarkę fi-
nansowp.  

2. Tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej 
określa rada w drodze odrębnej uchwały. 
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R o z d z i a ł   8 

Miesie powiatu 

§ 30 

1. Mieniem powiatu zarzpdzajp organy powiatu 
bpdź inne podmioty, ktarym to mienie zostało 
przekazane do korzystania.  

2. Mieniem pozostajpcym w zarzpdzie powiato-
wych jednostek organizacyjnych dysponujp kie-
rownicy tych jednostek w zakresie wynikajpcym 
z uchwał o ich utworzeniu oraz nadanych przez 
zarzpd regulaminaw organizacyjnych i udzielo-
nych pełnomocnictw.  

3. Zasady i tryb gospodarowania nieruchomościami 
powiatu określa rada w drodze odrębnej uchwa-
ły. 

R o z d z i a ł   9 

PrzepisP końcowe 

§ 31 

Zmian statutu dokonuje rada w trybie właściwym 
dla jego uchwalenia.  

§ 32 

Traci moc uchwała nr XXII/203/04 Rady Powiatu 
Głogowskiego z dnia 7 września 2004 r. Statut 
Powiatu Głogowskiego (Dz. Urz. Wojewadztwa 
Dolnoślpskiego Nr 221, poz. 3428). 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego   
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄC 
RRDD POWIRTU 

 
GRZEGORZ ARYŻ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączsik sr 1 do Statutu Powiatu 
Głogowskiego 

 
 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

 
Do jednostek organizacyjnych, o ktarych mowa w 
§ 5 ust. 2 Statutu Powiatu, należp: 

1) I Liceum Ogalnokształcpce im. Bolesława 
Krzywoustego w Głogowie; 

2) II Liceum Ogalnokształcpce im. Mikołaja Ko-
pernika w Głogowie; 

3) Zespał Szkał z Oddziałami Integracyjnymi w 
Głogowie; 

4) Zespał Szkał Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Głogowie; 

5) Zespał Szkał Samochodowych i Budowlanych 
im. Leonarda da Vinci w Głogowie; 

6) Zespał Szkał Przyrodniczych im. Macieja Rataja 
w Głogowie; 

7) Zespał Szkał Zawodowych im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Głogowie; 

8) Zespał Szkał im. Jana Wyżykowskiego w Gło-
gowie; 

9) Zespał Placawek Szkolno-Wychowawczych 
im. Marii Konopnickiej w Głogowie; 

10) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psycholo-
giczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Na-
uczycieli w Głogowie; 

11) Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej; 
12) Zespał Opieki Zdrowotnej w Głogowie; 
13) Dom Pomocy Społecznej w Głogowie; 
14) Dom Dziecka „Pod Lipami” im. Jana Kocha-

nowskiego w Głogowie; 
15) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gło-

gowie; 
16) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Głogowie; 
17) Powiatowy Urzpd Pracy w Głogowie; 
18) Rodzinny Dom Dziecka w Głogowie; 
19) Rodzinny Dom Dziecka w Przedmościu; 
20) Starostwo Powiatowe w Głogowie; 
21) Komenda Powiatowa Pawstwowej Straży Po-

żarnej w Głogowie; 
22) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

w Głogowie. 
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Załączsik sr 2 do Statutu Powiatu 
Głogowskiego 

 
 

Reguiamis RadP 
 
 

R o z d z i a ł   1 

Postasowiesia ogpise 

§ 1 

1. Rada jest organem wspalnoty samorzpdowej, 
ktara w formie uchwał wyraża opinię i zajmuje 
stanowisko w sprawach zwipzanych z realizacjp 
kompetencji stanowipcych i kontrolnych.     

2. Rada działa na sesjach, a także za pośrednic-
twem komisji, radnych oraz Zarzpdu Powiatu ja-
ko organu wykonawczego.                          

3. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze 
uchwał wszystkie sprawy należpce do jej kom-
petencji, określone w ustawie o samorzpdzie 
powiatowym oraz w innych ustawach, a także 
w przepisach wydanych na podstawie ustaw.  

§ 2 

1. Rada działa zgodnie z planem pracy uchwalonym 
do dnia 31 grudnia roku poprzedzajpcego rok, 
ktarego plan dotyczy. 

2. W razie potrzeby rada może dokonywać zmian i 
uzupełniew w planie pracy.  

R o z d z i a ł   2 

Sesje RadP 

§ 3 

1. Rada obraduje na sesjach : 
1) zwyczajnych; 
2) nadzwyczajnych. 

2. Sesje zwyczajne zwoływane  sp przez przewod-
niczpcego w miarę potrzeby oraz zgodnie z pla-
nem pracy rady na dany rok. 

3. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne, zwo-
łane na wniosek zarzpdu lub 1/4 ustawowego 
składu rady. Sesję nadzwyczajnp przewodniczp-
cy jest obowipzany zwołać w cipgu 7 dni od da-
ty złożenia wniosku. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 3). 

§ 4 

1. Sesję przygotowuje przewodniczpcy wraz z za-
rzpdem powiatu zgodnie z obowipzujpcymi prze-
pisami. 

2. Sesję zwołuje przewodniczpcy rady podajpc 
porzpdek obrad, miejsce  i godzinę rozpoczęcia 
sesji.  

3. Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję po-
winno dotrzeć do wszystkich radnych najpaźniej 
na 7 dni przed sesjp. Do zawiadomienia o zwo-
łaniu sesji dołpcza się porzpdek obrad wraz z 
projektami uchwał. W wyjptkowych przypad-
kach, radni mogp otrzymać projekty uchwał w 
dniu sesji. 

4. Materiały na sesję, ktarych przedmiotem jest 
uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się 
radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczę-
ciem sesji. Jeżeli przedmiotem sesji jest zmiana 
uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowe-
go, materiały doręcza się na warunkach i w ter-
minach określonych w ust. 3. 

5. Zawiadomienia dokonuje się listem zwykłym lub 
w inny skuteczny sposab.  

6. W razie niedotrzymania terminaw, o ktarych 
mowa w ust. 3 i 4, rada może podjpć uchwałę o 
odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej 
odbycia. W takim przypadku radnych obecnych 
na sesji uznaje się za zawiadomionych o nowym 
terminie. 

7. W przypadkach niecierpipcych zwłoki sesja mo-
że być zwołana bez zachowania terminaw, o 
ktarych mowa w ust. 3 i 4. 

§ 5 

1. Pierwszp sesję nowo wybranej rady zwołuje 
przewodniczpcy rady poprzedniej kadencji, w 
cipgu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wynikaw 
wyboraw do rad na obszarze całego kraju lub w 
przypadku wyboraw przedterminowych w cipgu 
7 dni po ogłoszeniu wynikaw wyboraw do rady. 

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję 
zwołuje komisarz wyborczy w cipgu 21 dni po 
ogłoszeniu zbiorczych wynikaw wyboraw dla 
całego kraju lub w przypadku wyboraw przed-
terminowych w cipgu 21 dni po ogłoszeniu wy-
nikaw wyboraw do rady.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 1 i 2). 
3. Pierwszp sesję nowo wybranej rady, do czasu 

wyboru przewodniczpcego rady, prowadzi naj-
starszy wiekiem radny obecny na sesji. 

4. Porzpdek obrad pierwszej sesji powinien obej-
mować następujpce sprawy: 
a) złożenie ślubowania przez nowo wybranych 

radnych, 
b) wybar przewodniczpcego i wiceprzewodni-

czpcego rady,                                                       
c) poinformowanie rady o stanie budżetu i in-

nych ważnych sprawach dla powiatu. 

§ 6 

1. Przed każdp sesjp przewodniczpcy rady, po za-
sięgnięciu opinii starosty, ustala listę gości za-
proszonych na sesję.  

2. W sesjach rady uczestniczp, z głosem dorad-
czym, sekretarz i skarbnik powiatu.  

3. Do udziału w sesjach rady mogp zostać zobo-
wipzani kierownicy powiatowych służb, inspek-
cji i straży oraz innych jednostek organizacyj-
nych powiatu. 
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4. Zarzpd jest obowipzany udzielić wszelkiej pomo-
cy w przygotowaniu i obsłudze sesji rady. 

5. W sesjach uczestniczy radca prawny. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 2, 3 i 5). 

R o z d z i a ł   3 

ObradP 

§ 7 

1. Sesje rady sp jawne. Ograniczenie jawności mo-
że wynikać wyłpcznie z ustaw. 

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali 
może być obecna publiczność, ktara zajmuje 
wyznaczone w tym celu miejsca. 

3. Sesje rady sp nagrywane. Nagranie służy jako 
materiał pomocniczy do sporzpdzenia protokołu. 
Nagranie może być zniszczone po przyjęciu pro-
tokołu przez Radę Powiatu. 

§ 8 

1. Rada może obradować na właściwie zwołanej 
sesji i podejmować uchwały przy obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu rady (qu-
orum), chyba że ustawa stanowi inaczej. 

2. Porzpdek obrad sesji rady powinien zostać wy-
czerpany na jednym posiedzeniu. Na wniosek 
przewodniczpcego rady lub co najmniej 1/4 licz-
by radnych obecnych na sesji, rada może posta-
nowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu 
w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej 
samej sesji. 

3. O przerwaniu obrad rada może postanowić, w 
szczegalności ze względu na niemożliwość wy-
czerpania porzpdku obrad lub konieczność jego 
rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatko-
wych materiaław lub inne nieprzewidziane prze-
szkody uniemożliwiajpce radzie podejmowanie 
uchwał. 

4. W protokole z obrad rady odnotowuje się prze-
rwanie obrad, imiona i nazwiska nieobecnych 
radnych oraz radnych, ktarzy bez usprawiedli-
wienia opuścili obrady przed ich zakowczeniem. 

5. W razie podjęcia przez radę uchwały o przerwa-
niu obrad rady i ich kontynuowaniu w innym 
terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej se-
sji, radnych obecnych na sesji uznaje się za za-
wiadomionych o nowym terminie posiedzenia. 

6. Przewodniczpcy przerywa obrady i wyznacza 
nowy termin posiedzenia tej samej sesji także w 
przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie 
obrad. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i 
imiona radnych, ktarzy bez należytego uspra-
wiedliwienia opuścili obrady, przez co doprowa-
dzili do braku quorum odnotowuje się w proto-
kole. 

7. Przerwanie sesji bez względu na przyczynę nie 
ma wpływu na moc uchwał podjętych do tego 
momentu. 

§ 9 

1. Sesję otwiera i zamyka przewodniczpcy, a w 
razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrze-
ba zastppienia go w obradach  wiceprzewodni-
czpcy rady.  Jeżeli sesji nie może prowadzić 
przewodniczpcy rady lub wiceprzewodniczpcy, 
rada może postanowić, że obradom lub ich czę-
ści przewodniczy radny wybrany przez radę w 
głosowaniu jawnym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 1 zdanie 
drugie). 
2. Otwarcie sesji rady następuje wraz z wypowie-

dzeniem przez przewodniczpcego rady formuły: 
"Otwieram obrady sesji rady powiatu".  

3. Po otwarciu sesji przewodniczpcy rady stwier-
dza na podstawie listy obecności prawomocność 
obrad – za obecnych na sesji uważa się rad-
nych, ktarzy podpisali listę obecności. W przy-
padku braku quorum stosuje się odpowiednio § 
8 Regulaminu Rady. 

4. Po stwierdzeniu quorum przewodniczpcy przed-
stawia porzpdek obrad. 

5. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porzpdku 
obrad może wystppić radny, komisja, klub rad-
nych albo zarzpd. 

6. Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnie-
nie lub zmianę ustalonego porzpdku obrad, wy-
łpcznie z ważnych powodaw, na wniosek prze-
wodniczpcego rady, komisji lub zarzpdu. 

7. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 4 i 
5 rada w głosowaniu jawnym przyjmuje porzp-
dek sesji. 

8. Rada może wprowadzić zmiany w porzpdku sesji 
bezwzględnp większościp ustawowego składu 
rady. 

§ 10 

Porzpdek obrad każdej sesji powinien obejmować w 
szczegalności:  
a) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
b) sprawozdanie starosty z prac zarzpdu między 

sesjami, 
c) rozpatrzenie projektaw uchwał oraz podjęcie 

uchwał, 
d) interpelacje i zapytania radnych, 
e) wnioski i oświadczenia radnych. 
Wymag ten nie dotyczy porzpdku sesji nadzwy-
czajnej. 

§ 11 

1. Interpelacje i zapytania kieruje się do zarzpdu za 
pośrednictwem przewodniczpcego rady wg wzo-
ru: 
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……………………………………                                                 ……………………………………………… 
           Imię i nazwisko                                                                      data złożenia interpelacji 
 
 
I N T E R P E L A C J A 
 
 
Przedmiot, temat interpelacji:  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Uzasadnienie interpelacji:  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Wnioski, ewentualne źradła finansowania:  
.....................................................................................................................................................  
 
Załpczniki: 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Informacje o dotychczasowych prabach i sposobach załatwienia interpelacji:  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
                                                                                                            ....................................... 
                                                                                                                             podpis 
 
 
2. Interpelacje i zapytania powinny być sformuło-

wane jasno i zwięźle w formie pisemnej  z do-
kładnym określeniem sprawy, w istotnych spra-
wach powiatu. 

3. Interpelacje składa się w okresie między sesjami 
w formie pisemnej, w czasie sesji w formie ust-
nej i przedłożeniu formy pisemnej, wg wzoru, do 
protokołu.  

4. Odpowiedź na interpelację udzielana jest pisem-
nie w terminie 14 dni od daty złożenia interpela-
cji. 

§ 12 

1. Zapytania składa się w sprawach dotyczpcych 
bieżpcych problemaw powiatu, w szczegalności 
w celu uzyskania informacji o określonym stanie 
faktycznym. 

2. Do zapytaw radnych stosuje się odpowiednio 
przepisy § 11.  

§ 13 

1. Przewodniczpcy prowadzi obrady zgodnie z po-
rzpdkiem obrad, otwierajpc i zamykajpc dyskusję 
nad każdym z punktaw. 

2. W uzasadnionych wypadkach przewodniczpcy 
może dokonywać za zgodp rady zmian w kolej-
ności poszczegalnych punktaw porzpdku obrad. 

3. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia 
przewodniczpcego. 

4. Przewodniczpcy może zabierać głos w każdej 
chwili obrad.  

5. Przewodniczpcy, za zgodp rady, udziela głosu 
osobom zaproszonym i innym osobom uczestni-
czpcym w sesji, ktarych wystppienia nie były 
przewidziane w porzpdku obrad. 

§ 14 

1. Przewodniczpcy czuwa nad sprawnym przebie-
giem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wy-
stppiew radnych i innych osab uczestniczpcych 
w sesji. 

2. Jeżeli treść lub sposab wystppienia albo zacho-
wanie radnego zakłaca porzpdek obrad lub po-
wagę sesji, przewodniczpcy, po zwraceniu uwa-
gi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje 
się w protokole sesji.  

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osab 
uczestniczpcych w sesji rady. 

4. Przewodniczpcy, po uprzednim zwraceniu uwa-
gi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady 
osobom będpcym publicznościp, ktare swoim 
zachowaniem zakłacajp porzpdek obrad lub na-
ruszajp powagę sesji.  

5. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim 
wystppieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu 
obrad lub przekracza wyznaczony czas na wy-
stppienie, przewodniczpcy po zwraceniu uwagi 
może odebrać mu głos.  

§ 15 

1. Radni zgłaszajp się do udzielenia głosu przez 
podniesienie ręki.  Przewodniczpcy udziela głosu 
w kolejności zgłoszew. 
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2. Przewodniczpcy udziela głosu poza kolejnościp 
w sprawie wnioskaw o charakterze formalnym, 
w szczegalności dotyczpcych: 

1) stwierdzenia quorum; 
2) wycofania określonego tematu z porzpdku 

obrad; 
3) zamknięcia listy mawcaw lub przy wybo-

rach list kandydataw; 
4) zakowczenia dyskusji i podjęcia uchwał; 
5) ustalenia czasu wystppienia dyskutantaw; 
6) przeliczenia głosaw; 
7) sposobu głosowania; 
8) zgłoszenia dokonania wpisu do protokołu; 
9) zgłoszenia autopoprawki do projektu 

uchwały lub wycofania projektu; 
10) przerwania odroczenia lub zamknięcia po-

siedzenia; 
11) przestrzegania regulaminu obrad; 
12) głosowania bez dyskusji; 
13) przesunięcia dyskusji i głosowania nad pro-

jektem na następnej sesji. 
3. Wniosek formalny o ponowne przeliczenie gło-

saw nie podlega głosowaniu. Wniosek ten może 
być zgłoszony tylko raz dla stwierdzenia wyni-
kaw danego głosowania. 

4. Ust. 3 ma odpowiednie zastosowanie dla wnio-
sku formalnego o sprawdzenie quorum. 

§ 16 

1. Przewodniczpcy zamyka dyskusję po wyczerpa-
niu listy mawcaw. W razie potrzeby przewodni-
czpcy może zarzpdzić przerwę w celu umożli-
wienia właściwej komisji lub zarzpdowi zajęcia 
stanowiska wobec zgłoszonych wnioskaw albo 
przygotowania poprawek w rozpatrywanym pro-
jekcie uchwały lub innym dokumencie. 

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczpcy rady 
zwraca się z zapytaniem do wnioskodawcy w 
kwestii podtrzymania wniosku bpdź projektu 
uchwały i rozpoczyna procedurę głosowania. 
Przed zarzpdzeniem głosowania można zabrać 
głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porzpdku głoso-
wania.  

§ 17 

1. Ustala się jednolite zasady ograniczenia czasu 
wystppiew mawcaw. Maksymalny czas wystp-
piew w trakcie dyskusji nad poszczegalnymi 
punktami porzpdku obrad wynosi: 
1) dla przewodniczpcego klubu radnych lub 

przewodniczpcego komisji – 15 minut, 
2) dla radnego – 5 minut. 

2. Nie podlegajp ograniczeniom czasowym wystp-
pienia mawcaw w części obrad rady dotyczpcej 
interpelacji, zapytaw i wnioskaw radnych. 

§ 18 

1. Po wyczerpaniu porzpdku obrad przewodniczpcy 
kowczy sesję słowami: „Zamykam sesję rady 
powiatu”. 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uważa 
się za czas trwania sesji. 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, ktara 
obejmowała więcej niż jedno posiedzenie. 

§ 19 

Do wszystkich osab pozostajpcych w miejscu ob-
rad po zamknięciu sesji lub posiedzenia majp zasto-
sowanie ogalne przepisy porzpdkowe właściwe dla 
danego miejsca. 

§ 20 

1. Z każdego posiedzenia  rady sporzpdzany jest  
protokał, w ktarym musi być odnotowany prze-
bieg obrad i podejmowane rozstrzygnięcia. 

2. Protokał sesji powinien zawierać w szczegalno-
ści: 
– numer, datę i miejsce posiedzenia, 
– nazwisko przewodniczpcego obrad i protoko-

lanta, 
– stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 
– stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej 

sesji, 
– zatwierdzony porzpdek obrad, 
– przebieg obrad, streszczenia przemawiew i 

dyskusji oraz fakt zgłoszenia pisemnych wy-
stppiew, 

– przebieg głosowania z wyszczegalnieniem 
liczby głosaw „za”, „przeciw” i „wstrzymujp-
cych się, 

– każdy radny ma prawo zażpdać, aby w pro-
tokole ujęto jak głosował – nie dotyczy to 
głosowania tajnego, 

– podpisy przewodniczpcego i osoby sporzp-
dzajpcej protokał. 

3. Do protokołu dołpcza się: 
– interpelacje, 
– listę obecności radnych, 
– listę gości zaproszonych, 
– teksty przyjętych przez radę uchwał, 
– pisemne usprawiedliwienie radnych nieobec-

nych na sesji, 
– oświadczenia i inne dokumenty złożone na 

ręce przewodniczpcego. 
4. Protokał oznacza się kolejnymi cyframi rzymski-

mi odpowiadajpcymi numerom kolejnych sesji w 
danej kadencji i rokiem kalendarzowym. 

§ 21 

1. Protokał z sesji wraz z załpcznikami jest dostęp-
ny do publicznego wglpdu w biurze rady i zarzp-
du. 

2. Protokał z sesji rady powiatu jest przyjmowany 
na następnej sesji.  

3. Wnioski o dokonanie poprawek i uzupełniew do 
protokołu powinny być wnoszone przez radnych 
nie paźniej niż do dnia poprzedzajpcego sesję, a 
o ich  uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczpcy 
sesji, ktarej dotyczy protokał, po wysłuchaniu 
protokolanta. 

4. Od decyzji przewodniczpcego, o ktarej mowa w 
ust. 3, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do 
rady.  

§ 22 

Obsługę rady, przewodniczpcego rady, wiceprze-
wodniczpcego rady, klubaw radnych, przewodni-
czpcych komisji, komisji, zapewnia i wykonuje Biu-
ro Rady i Zarzpdu. 
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R o z d z i a ł   4 

TrPb głosowasia 

§ 23 

1. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku 
istnienia quorum. 

2. W głosowaniu na sesji mogp brać udział wyłpcz-
nie radni. 

3. Głosowanie może być jawne, tajne lub imienne. 

§ 24 

1. W głosowaniu jawnym radni głosujp przez pod-
niesienie ręki. 

2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza 
wszystkie głosy prowadzpcy obrady.  

3. Do liczenia  głosaw prowadzpcy obrady może 
wyznaczyć radnego lub innp osobę. 

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodni-
czpcy.  

5. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w 
protokole sesji.  

§ 25 

1. Przewodniczpcy przed poddaniem pod głosowa-
nie wniosku doprowadza do jego sprecyzowania 
i ogłasza wniosek w taki sposab, ażeby jego 
treść była przejrzysta i nie budziła wptpliwości 
co do intencji wnioskodawcy. 

2. W przypadku konieczności głosowania nad więk-
szp liczbp wnioskaw niż jeden, przewodniczpcy 
poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności 
wniosek najdalej idpcy. Przez wniosek najdalej 
idpcy należy rozumieć wniosek, ktary wyklucza 
potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioska-
mi. 

3. Przeprowadzajpc głosowanie, ktarego przedmio-
tem jest wybar osab, przewodniczpcy przed za-
mknięciem listy kandydataw zwraca się do każ-
dego z nich z pytaniem o wyrażenie zgody na 
kandydowanie, o ile wcześniej kandydat nie wy-
raził takiej zgody w formie pisemnej. Po uzyska-
niu zgody kandydataw, przewodniczpcy poddaje 
pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy i za-
rzpdza przeprowadzenie wyboru.  

§ 26 

1. Głosowanie tajne należy przeprowadzić w przy-
padkach określonych w ustawach. 

2. W głosowaniu tajnym radni głosujp za pomocp 
kart ostemplowanych pieczęcip rady, przy czym 
każdorazowo rada ustala sposab głosowania, a 
samo głosowanie przeprowadza komisja skruta-
cyjna wybrana z  radnych w składzie co najmniej 
3-osobowym. Komisja wybiera spośrad siebie 
przewodniczpcego, ktary kieruje pracami komisji. 

3. Komisja skrutacyjna przed przystppieniem do 
głosowania objaśnia sposab głosowania, zapew-
nia warunki do zachowania tajności i przepro-
wadza je odczytujpc kolejno nazwiska radnych 
oraz wręczajpc karty do głosowania. 

§ 27 

1. Na karcie do głosowania komisja skrutacyjna 
umieszcza nazwiska i imiona kandydataw zgło-

szonych na funkcję, dla obsadzenia ktarej zosta-
ło zarzpdzone głosowanie. 

2. Kandydatury umieszcza się w porzpdku alfabe-
tycznym.  

3. Przy nazwisku każdego kandydata, po lewej 
stronie umieszcza się trzy puste kwadraty „za”, 
„przeciw”, „wstrzymuję się”.  

§ 28 

1. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposab, że 
każdy radny wywołany w porzpdku alfabetycz-
nym, odebrawszy od komisji skrutacyjnej kartę 
do głosowania, dokonuje wyboru w miejscu za-
pewniajpcym tajność głosowania.  

2. Radny dokonuje wyboru stawiajpc znak „x” w 
jednym z kwadrataw przy nazwisku wskazanego 
przez siebie kandydata albo w kratce „za”, albo 
w kratce „przeciw”, albo w kratce „wstrzymuję 
się”.  

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio 
przy zgłoszeniu jednego kandydata. 

4. Znak „x” winien być postawiony piarem, długo-
pisem lub cienkopisem tak, aby jego usunięcie 
lub zamazanie było utrudnione. 

5. Znak „x” winien być postawiony w taki sposab, 
że linie winny się krzyżować na polu kwadratu. 

6. Kart do głosowania nie można sporzpdzić więcej 
niż wynosi ustawowy skład rady. 

7. Karty z oddanymi głosami i protokał z głosowa-
nia stanowip załpcznik do protokołu z sesji rady. 

§ 29 

1. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do 
głosowania postawiono znak „x” w dwach krat-
kach lub nie postawiono go w żadnej.  

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych 
nazwisk albo poczynienie innych dopiskaw nie 
wpływa na ważność oddanego na niej głosu.  

§ 30 

1. Przewodniczpcy komisji skrutacyjnej ogłasza 
wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich 
ustaleniu. 

2. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna spo-
rzpdza protokał, ktary stanowi załpcznik do pro-
tokołu z sesji wraz z kartami do głosowania.  

§ 31 

1. Rada może zdecydować o podjęciu uchwały w 
głosowaniu imiennym w każdej sprawie nieza-
strzeżonej do tajnego głosowania. 

2. W przypadku głosowaw imiennych radny może 
złożyć na piśmie do protokołu sesji zdanie od-
rębne wraz z uzasadnieniem nie paźniej jednak 
niż siadmego dnia roboczego po dniu odbycia 
sesji. 

3. Pod głosowanie imienne poddaje się następujpce  
możliwości: 
– „za uchwałp”, 
– „przeciwko uchwale”, 
– „wstrzymanie się od głosu”. 

4. W głosowaniach, w ktarych dokonuje się wybo-
ru osab, poddaje się pod głosowanie następujp-
ce możliwości: 
– „za wyborem”, 
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– „ przeciw wyborowi” 
– „wstrzymuje się od głosu”. 

§ 32 

1. Głosowanie zwykłp większościp głosaw ozna-
cza, że przyjęty zostaje wniosek, ktary uzyskał 
największp liczbę głosaw. Głosaw nieważnych 
lub wstrzymujpcych się nie dolicza się do żadnej 
z grup głosujpcych.  

2. Głosowanie bezwzględnp większościp głosaw 
oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, ktary uzy-
skał co najmniej o 1 głos więcej od sumy pozo-
stałych ważnie oddanych głosaw – to znaczy 
przeciwnych i wstrzymujpcych się. W razie pa-
rzystej liczby ważnie oddanych głosaw bez-
względnp większość stanowi 50% ważnie od-
danych głosaw plus 1 ważnie oddany. W razie 
nieparzystej liczby ważnie oddanych głosaw bez-
względnp większość głosaw stanowi pierwsza 
liczba całkowita przewyższajpca połowę ważnie 
oddanych głosaw.  

R o z d z i a ł   5 

UchwałP 

§ 33 

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na se-
sjach w drodze uchwał. 

2. W uchwałach rada ustala sposoby rozwipzywa-
nia zagadniew lub zajmuje stanowiska w spra-
wach będpcych przedmiotem obrad. 

§ 34 

1. Z inicjatywp podjęcia określonej uchwały mogp 
wystppić: 
1) co najmniej 7 radnych, 
2) przewodniczpcy, 
3) klub radnych, 
4) komisje,  
5) 1% uprawnionych na dziew wyboraw do gło-

sowania,  
6) zarzpd. 

2. Wyborcy mogp wystppić z inicjatywp uchwało-
dawczp, jeżeli pod wnioskiem podpisze się 1% 
uprawnionych na dziew głosowania do wyboraw, 
podajpc swoje imię, nazwisko adres stałego za-
mieszkania oraz PESEL.  

3. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane 
przez właściwe komisje. 

4. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wy-
mieniane w ust. 1 pkt 1–5 wymagajp zaopinio-
wania przez zarzpd. 

5. Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie zmian do 
budżetu należy do wyłpcznej kompetencji Zarzp-
du Powiatu. 

6. Przewodniczpcy przekazuje projekty uchwał 
właściwym komisjom i zarzpdowi. 

7. Przepisy zawarte w ust. 3–4 oraz ust. 6 nie 
majp zastosowania w przypadku zmiany porzpd-
ku obrad w trybie określonym w § 9 ust. 5 i 6. 

§ 35 

1. Projekt uchwały powinien zawierać: 
1) tytuł uchwały, 
2) podstawę prawnp, 

3) przepisy regulujpce sprawy będpce przedmio-
tem uchwały,  

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wy-
konanie uchwały,  

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały. 
2. Do projektu uchwały dołpcza się uzasadnienie w 

szczegalności: wskazanie potrzeby podjęcia 
uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz 
skutki finansowe uchwały i źradła ich pokrycia.  

3. Uzasadnienie do projektu uchwały zgłoszonej 
przez zarzpd powinno być zaparafowane przez 
właściwego członka zarzpdu, a w przypadku 
uchwał budżetowych przez przewodniczpcego 
zarzpdu i skarbnika.  

§ 36 

1. Uchwały rady podpisuje przewodniczpcy. 
2. W przypadku nieobecności przewodniczpcego 

uchwały podpisuje wiceprzewodniczpcy. 

§ 37 

1. Przewodniczpcy rady może prostować oczywi-
ste błędy językowe w treści podjętej uchwały.  

2. O poprawkach przewodniczpcy rady powiadamia 
radnych na najbliższej sesji. 

§ 38 

1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, 
podajpc cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi 
arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia 
uchwały. Uchwałę opatruje się datp posiedzenia, 
na ktarym została przyjęta. 

2. Uchwały ewidencjonowane sp w rejestrze 
uchwał i przechowywane wraz z protokołami 
sesji rady. Rejestr uchwał prowadzi starosta. 

§ 39 

1. Powiatowe przepisy porzpdkowe podlegajp ogło-
szeniu w wojewadzkim dzienniku urzędowym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 39 ust. 1). 
2. Powiatowe przepisy porzpdkowe ogłasza się 

rawnież przez ich publikację w środkach maso-
wego przekazu oraz w drodze obwieszczew.  

§ 40 

1. Starosta przedkłada wojewodzie uchwały rady 
w cipgu 7 dni od ich podjęcia. 

2. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachun-
kowej na zasadach określonych w ust. 1 uchwa-
łę budżetowp, uchwałę w sprawie absolutorium 
dla zarzpdu oraz inne uchwały objęte zakresem 
nadzoru izby. 

§ 41 

Starostwo gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie 
zbiar aktaw prawa miejscowego ustanowionych 
przez powiat. 

R o z d z i a ł   6 

Komisje 

§ 42 

1. Komisjami stałymi sp: 
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1) komisja rewizyjna, 
2) komisja budżetowo-gospodarcza, 
3) komisja zdrowia, opieki społecznej i polityki 

prorodzinnej, 
4) komisja samorzpdowa i bezpieczewstwa pu-

blicznego, 
5) komisja oświaty, kultury i sportu, 
6) komisja ds. rozwoju obszaraw wiejskich i 

ekologii. 
2. Komisje rady podejmujp i realizujp wszystkie 

przedsięwzięcia objęte właściwościp rady, ktare 
służp wykonywaniu jej zadaw. 

3. Plany pracy komisji przedkładane sp radzie w 
celu zatwierdzenia do dnia 10 grudnia  roku po-
przedzajpcego rok pracy, a w roku powołania 
komisji w cipgu 60 dni od powołania.  

4. Szczegałowe zasady działania komisji, zwoływa-
nia, odbywania posiedzew, obradowania, powo-
ływania zespoław, komisje określajp we wła-
snym zakresie. Przewodniczpcy komisji informu-
je przewodniczpcego rady o tematyce i terminie 
posiedzew komisji. 

5. Radny może być przewodniczpcym tylko jednej 
komisji. Funkcji przewodniczpcego w jednej ko-
misji nie można łpczyć z funkcjp wiceprzewodni-
czpcego w innej komisji. 

6.  Propozycje składu osobowego komisji oraz 
zmian w tym składzie przedstawia przewodni-
czpcy rady na wniosek zainteresowanych rad-
nych, klubaw radnych lub komisji.  

§ 43 

1. Do zadaw komisji stałych należy:  
1) przygotowywanie i opiniowanie projektaw 

uchwał rady, 
2) występowanie z inicjatywp uchwałodawczp, 
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekaza-

nych komisji przez radę, zarzpd lub inne ko-
misje, 

4) przyjmowanie i analizowanie skarg i wnio-
skaw mieszkawcaw powiatu dotyczpcych 
działalności rady i zarzpdu, 

5) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem 
uchwał rady. 

2. W celu realizacji pkt 1 niezbędne materiały po-
winny dotrzeć do wszystkich radnych najpaźniej 
na trzy dni przed posiedzeniem komisji stałych. 

§ 44 

1. Komisja jest obowipzana przedstawić radzie 
sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej 
jeden raz w roku oraz w każdym czasie na żpda-
nie rady lub przewodniczpcego rady. Sprawoz-
danie komisji przedstawia na sesji rady prze-
wodniczpcy komisji lub wyznaczony przez komi-
sję radny sprawozdawca. 

2. Komisja obraduje w obecności co najmniej po-
łowy swojego składu.  

3. Radni niebędpcy członkami komisji mogp 
uczestniczyć w jej posiedzeniach bez prawa 
udziału w głosowaniu. 

4. Przewodniczpcy komisji może zaprosić na jej 
posiedzenie osoby, ktarych obecność jest uza-
sadniona ze względu na przedmiot rozpatrywa-
nej sprawy.  

§ 45 

1. Przewodniczpcego i wiceprzewodniczpcego ko-
misji wybiera ze swego grona lub odwołuje ko-
misja zwykłp większościp głosaw w obecności 
co najmniej 2/3 składu komisji. Wniosek o od-
wołanie przewodniczpcego lub wiceprzewodni-
czpcego jest rozpatrywany na następnym posie-
dzeniu komisji. 

2. Przewodniczpcy komisji kieruje jej pracami, a w 
szczegalności:  
1) ustala terminy i porzpdek posiedzew, 
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie człon-

kom komisji niezbędnych materiaław, 
3)  zwołuje posiedzenia komisji, 
4) kieruje obradami komisji. 

3. Przewodniczpcy komisji jest obowipzany zwołać 
posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 
członkaw komisji lub przewodniczpcego rady.  

4. W przypadku nieobecności przewodniczpcego 
komisji jego obowipzki wykonuje wiceprzewod-
niczpcy. 

5. Z posiedzenia komisji sporzpdza się protokał, 
ktary jest przez nip przyjmowany na następnym 
posiedzeniu.  

§ 46 

1. Komisje rady odbywajp posiedzenia odrębnie lub 
wspalnie w dni robocze, po godzinie 1500 z wy-
jptkiem sytuacji, gdy szczegalne okoliczności 
uzasadniajp zwołanie posiedzenia w innym cza-
sie, po akceptacji przewodniczpcego rady. 

2. Posiedzenie wspalne zwołuje przewodniczpcy 
rady na zgodny wniosek przewodniczpcych ko-
misji.  

3. Posiedzenie wspalne prowadzi przewodniczpcy 
rady lub wskazany przez przewodniczpcego rady 
jeden z przewodniczpcych komisji.  

4. Komisje wspalne rozstrzygajp w głosowaniu 
wspalnym bez prawa głosu przewodniczpcego 
rady chyba, że jest członkiem jednej z Komisji. 

5. Komisje rady mogp podejmować wspałpracę z 
odpowiednimi komisjami rad gmin, organizacjami 
społecznymi lub zawodowymi. 

6. Komisje podejmujp rozstrzygnięcia w formie 
opinii i wnioskaw, ktare przedkładajp radzie lub 
zarzpdowi do rozpatrzenia. 

7. Zarzpd rozpatruje wnioski z obrad komisji w 
terminie do 14 dni od daty ich otrzymania i 
udziela pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnie-
niem na wnioski nieprzyjęte do realizacji. 

§ 47 

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłp większościp 
głosaw w obecności co najmniej połowy jej skła-
du, w głosowaniu jawnym. 

2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, 
na żpdanie wnioskodawcy, w protokole komisji 
jako wnioski mniejszości w szczegalności w 
sprawach dotyczpcych projektaw uchwał rady. 

§ 48 

1. Rada Powiatu może powołać Komisję doraźnp. 
2. Zakres działania, kompetencje oraz skład oso-

bowy komisji doraźnej określa rada w uchwale  
o powołaniu komisji. 
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3. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczpce komisji stałej, z uwzględnie-
niem ust. 2. 

§ 49 

1. Protokał z posiedzenia komisji sporzpdza pra-
cownik biura rady i zarzpdu lub członek komisji 
wyznaczony przez przewodniczpcego komisji.  

2. Posiedzenie komisji jest nagrywane. Nagranie 
służy jako materiał pomocniczy do sporzpdzenia 
protokołu. Nagranie może być zniszczone po 
przyjęciu protokołu przez Komisję.  

3. W przypadku braku możliwości technicznych 
Komisja może odstppić od konieczności nagry-
wania posiedzenia komisji.  

4. Przewodniczpcy komisji podpisuje wnioski z 
obrad komisji w terminie 3 dni od dnia  posie-
dzenia. 

5. Komisja zapoznaje się z protokołem i przyjmuje 
go w głosowaniu na następnym posiedzeniu. Po 
przyjęciu przez komisję protokał jest podpisywa-
ny przez prowadzpcego posiedzenie. W przy-
padku odmiennego zdania co do niektarych tre-
ści przyjętego protokołu, członkowie komisji 
mogp wnieść pisemne uwagi, ktare załpcza się 
do protokołu. 

§ 50 

1. Opinie i wnioski komisji przyjmowane sp w gło-
sowaniu jawnym zwykłp większościp głosaw. 

2. W razie przegłosowania radny może zastrzec 
wpisanie do protokołu faktu odmiennego głoso-
wania z podaniem imienia i nazwiska. 

R o z d z i a ł   7 

Radsi 

§ 51 

Radny po złożeniu ślubowania otrzymuje insygnia 
radnego i legitymację radnego podpisanp przez 
przewodniczpcego rady. 

§ 52 

1. Radni winni uczestniczyć czynnie w pracach 
rady i jej organaw oraz instytucji samorzpdo-
wych, do ktarych zostali wybrani lub desygno-
wani. 

2. Radni majp obowipzek utrzymywania stałej więzi 
z wyborcami, w szczegalności: 
a) informowania mieszkawcaw o stanie powiatu, 
b) konsultowania spraw wnoszonych pod obra-

dy rady, 
c) propagowania zamierzew i dokonaw rady, 
d) informowania mieszkawcaw o swej działalno-

ści w radzie, 
e) przyjmowania postulataw, wnioskaw i skarg 

mieszkawcaw powiatu oraz nadzar nad ich 
realizacjp, 

f) przyjmowania mieszkawcaw w siedzibie sta-
rostwa lub w swoich okręgach wyborczych. 
Termin i miejsce dyżuru radnego winny być 
podane do publicznej wiadomości. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 52 ust. 2). 

3. Sposab postępowania i zachowania radnego 
powinny być zgodne z przyjętymi normami 
etycznymi i moralnymi.  

4. Radny powinien podać przyczynę, dla ktarej 
odmawia przyjęcia funkcji proponowanej przez 
radę. 

§ 53 

1. Radni potwierdzajp swojp obecność na sesjach, 
posiedzeniach komisji podpisem na liście obec-
ności.  

2. Radny powinien w razie niemożności uczestni-
czenia w sesji, posiedzeniu komisji, powiadomić 
z wyprzedzeniem (o ile to możliwe) o swej nie-
obecności odpowiednio przewodniczpcego rady, 
przewodniczpcego komisji lub biuro rady i zarzp-
du. 

§ 54 

Podstawp do udzielenia przez pracodawcę czaso-
wego zwolnienia od pracy zawodowej radnemu w 
trybie art. 22 ust. 1 ustawy o samorzpdzie powia-
towym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upo-
ważnienie do wykonywania danych prac zawierajp-
ce określenie terminu i charakteru zajęć podpisane 
przez przewodniczpcego rady, a w przypadku prac 
komisji przez przewodniczpcego komisji. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-6/660/08 z dnia 12 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 54). 

§ 55 

1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudnia-
jpcego radnego  o wyrażenie zgody na rozwip-
zanie z nim stosunku pracy, rada może powołać 
komisję lub zespał dla  szczegałowego zbadania 
wszystkich okoliczności sprawy. 

2. Komisja lub zespał powołany w trybie ust. 1 
przedkłada swoje ustalenia i propozycje na pi-
śmie przewodniczpcemu rady. 

3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskaza-
nym w ust. 1 rada winna wysłuchać radnego. 

4. Decyzja w przedmiocie wskazanym w ust. 1 
zapada w formie uchwały. 

§ 56 

Diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji 
stałych i  doraźnych, otrzymujp radni  na zasadach 
określonych odrębnp uchwałp. 

R o z d z i a ł   8 

Wsppise sesje radP 

§ 57 

1. Rada może odbywać wspalne sesje z innp radp 
(innymi radami). 

2. Wspalna sesja jest zwoływana przede wszyst-
kim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw 
wspalnych dla danych terenaw oraz z okazji 
uroczystości. 

3. Wspalnp sesję organizujp przewodniczpcy zain-
teresowanych rad. 

4. Zawiadomienie o wspalnej sesji podpisujp prze-
wodniczpcy lub wskazany wiceprzewodniczpcy 
zainteresowanych rad.  
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§ 58 

1. Wspalna sesja jest prowadzona, gdy uczestniczy 
w niej co najmniej połowa radnych z każdej gmi-
ny. 

2. Przewodniczpcego obrad wspalnej sesji ustalajp 
przewodniczpcy rady. 

3. Uchwały wspalnej sesji zapadajp w drodze od-
rębnego głosowania radnych z każdej rady.  

4. Uchwały oraz protokał wspalnej sesji podpisujp 
przewodniczpcy zainteresowanych rad. 

5. Przebieg wspalnej sesji może być uregulowany 
wspalnym regulaminem przyjętym przez wszyst-
kie rady przed przystppieniem do obrad, a jeżeli 
to nie nastppi, stosuje się odpowiednio przepisy 
regulaminaw rad, ktare biorp udział we wspalnej 
sesji. 

6. Koszty wspalnej sesji ponoszp rawnomiernie 
rady biorpce udział we wspalnej sesji, chyba że 
w regulaminie, o ktarym mowa w ust. 5, przyję-
to inne zasady ponoszenia kosztaw wspalnej se-
sji. 

 
 
 

Załączsik sr 3 do Statutu Powiatu 
Głogowskiego 

 
 

Reguiamis Komisji RewizPjsej 
 

R o z d z i a ł   1 

Postasowiesia ogpise 

§ 1 

1. Komisja jest stałp komisjp rady, powoływanp w 
celu kontrolowania działalności zarzpdu, staro-
stwa powiatowego i powiatowych jednostek or-
ganizacyjnych  

2. Celem działaw kontrolnych komisji jest dostar-
czanie radzie informacji dla oceny działalności 
zarzpdu, starostwa powiatowego i powiatowych 
jednostek organizacyjnych. 

3. Komisja bada i ocenia na polecenie rady materia-
ły z kontroli działalności zarzpdu i powiatowych 
jednostek organizacyjnych  dokonywanych przez 
inne podmioty. 

4. Komisja analizuje wyniki przeprowadzonych 
kontroli zewnętrznych. 

5. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasa-
dach określonych w ustawach i w niniejszym 
dziale. 

R o z d z i a ł   2 

Skład komisji rewizPjsej 

§ 2 

1. Komisja składa się wyłpcznie z członkaw rady w 
liczbie do 7 radnych.  

2. Przewodniczpcego oraz pozostałych członkaw 
komisji rewizyjnej, w tym wiceprzewodniczpce-
go i sekretarza komisji wybiera Rada.  

3. W skład komisji nie mogp być powoływani radni 
pełnipcy funkcję  przewodniczpcego i wiceprze-
wodniczpcych rady.  

§ 3 

Przewodniczpcy komisji organizuje pracę komisji i 
prowadzi jej posiedzenia. W przypadku nieobecno-
ści przewodniczpcego komisji lub niemożności dzia-
łania, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczpce-
go. 

§ 4 

1. Członek komisji podlega wyłpczeniu z udziału w 
kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć 

praw i obowipzkaw jego albo jego wspałmałżon-
ka, krewnych lub powinowatych. 

2. Członek komisji może być rawnież wyłpczony z 
kontroli, jeżeli zachodzp okoliczności mogpce 
wywołać wptpliwości, co do jego bezstronności. 

3. O wyłpczeniu członka komisji z udziału w kon-
troli rozstrzyga komisja. 

R o z d z i a ł   3 

Zadasia kostroise 

§ 5 

1. Komisja kontroluje działalność zarzpdu i powia-
towych jednostek organizacyjnych biorpc pod 
uwagę kryteria: 
1) legalności, 
2) celowości, 
3) gospodarności, 
4) rzetelności, 
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycz-

nym. 
2. Komisja kontroluje działalność zarzpdu i powia-

towych jednostek organizacyjnych. Bada w 
szczegalności gospodarkę finansowp, w tym 
wykonanie budżetu.  

§ 6 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w 
sposab umożliwiajpcy bezstronne i rzetelne usta-
lenie stanu faktycznego w zakresie działalności 
kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udoku-
mentowanie i ocenę kontrolowanej działalności 
według kryteriaw  określonych  w § 5 ust. 1.  

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowo-
daw zebranych w toku postępowania kontrolne-
go. 

3. Jako dowody mogp być wykorzystywane w 
szczegalności: dokumenty, wyniki oględzin, ze-
znania świadkaw, opinie biegłych oraz pisemne 
wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. 

§ 7 

Czynności kontrolne określone w § 1 ust. 3 komisja 
wykonuje w zakresie określonym przez radę. 
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§ 8 

Protokoły z kontroli, zarzpdzenia pokontrolne oraz 
wyjaśnienia zarzpdu będp przedstawiane przez 
przewodniczpcego zarzpdu lub upoważnionp przez 
niego osobę w terminie 14 dni od daty ich przeka-
zania w uzgodnieniu z przewodniczpcym komisji. 

R o z d z i a ł   4 

TrPb kostroii 

§ 9 

1. Kontroli dokonuje komisja lub w imieniu komisji 
zespoły kontrolne składajpce się z co najmniej 
trzech członkaw komisji 

2. Przewodniczpcy komisji ustala pisemnie osoby 
przeprowadzajpce kontrolę oraz wyznacza kie-
rownika zespołu kontrolnego. Podziału czynności 
pomiędzy kontrolujpcych dokonuje kierownik ze-
społu kontrolujpcego. 

3. Kontrole przeprowadzane sp na podstawie pi-
semnego upoważnienia wydawanego przez prze-
wodniczpcego rady, w ktarym określa się kon-
trolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby 
wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 

4. Przewodniczpcy komisji rewizyjnej, co najmniej 
na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, za-
wiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej 
jednostki organizacyjnej   o zakresie i terminie 
kontroli. 

5. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystp-
pieniem do czynności kontrolnych, sp obowipza-
ni okazać kierownikowi jednostki kontrolowanej 
upoważnienie, o ktarym mowa w ust. 3. 

§ 10 

1. W razie podjęcia w toku kontroli uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolu-
jpcy niezwłocznie zawiadamiajp zarzpd i prze-
wodniczpcego  rady, wskazujpc dowody uza-
sadniajpce zawiadomienie. 

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy członka zarzpdu kon-
trolujpcy zawiadamia o tym przewodniczpcego 
rady. 

§ 11 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowipza-
ny jest zapewnić warunki i niezbędne środki dla 
prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowipza-
ny jest w szczegalności przedkładać na żpdanie 
kontrolujpcych dokumenty i wszystkie materiały 
niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz 
umożliwić kontrolujpcym wstęp do obiektaw i 
pomieszczew kontrolowanego podmiotu. 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktary od-
mawi wykonania czynności, o ktarych mowa w 
ust. 1 i 2, obowipzany jest złożyć osobom  kon-
trolujpcym pisemne wyjaśnienia.  

4. Na żpdanie kontrolujpcych kierownik kontrolo-
wanego podmiotu obowipzany jest udzielić ust-
nych i pisemnych wyjaśniew. 

5. Zasady udostępniania wiadomości stanowipcych 
tajemnicę pawstwowp lub służbowp regulujp 
powszechnie obowipzujpce przepisy prawa.  

§ 12 

Obowipzki przypisane niniejszym regulaminem kie-
rownikowi kontrolowanego podmiotu mogp być 
wykonywane za pośrednictwem podległych mu 
pracownikaw. 

§ 13 

Czynności kontrolne wykonywane sp w miarę moż-
liwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowa-
nego podmiotu. 

§ 14 

Członkowie komisji sp obowipzani przestrzegać 
przepisaw bezpieczewstwa i higieny pracy oraz 
dotyczpcych ochrony tajemnicy pawstwowej i służ-
bowej, obowipzujpcych w kontrolowanej jednostce. 

R o z d z i a ł   5 

ProtokołP kostroii 

§ 15 

Kontrolujpcy sporzpdzajp z przeprowadzonej kontro-
li protokał pokontrolny obejmujpcy: 

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 
2) imiona i nazwiska kontrolujpcych, 
3) daty rozpoczęcia i zakowczenia czynności kon-

trolnych, 
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i 

okresu objętego kontrolp, 
5) określenie podstawy do podjęcia czynności 

kontrolnych, 
6) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego 

podmiotu, 
7) przebieg i wynik czynności kontrolnych oraz 

wskazanie dowodaw potwierdzajpcych  usta-
lenia zawarte w protokole, 

8) datę i miejsce podpisania protokołu, 
9) podpisy kontrolujpcych,  

10) podpis kierownika kontrolowanego podmiotu 
lub adnotację o odmowie podpisania protokołu 
z podaniem przyczyn odmowy, 

11) załpczniki wraz z ich spisem. 

§ 16 

Protokał pokontrolny sporzpdza się w czterech eg-
zemplarzach, ktare otrzymujp:  
1. komisja, 
2. zarzpd, 
3. przewodniczpcy rady, 
4. kierownik kontrolowanego podmiotu. 

§ 17 

1. Zespał kontrolny, w terminie 14 dni od zakow-
czenia kontroli, sporzpdza protokał kontroli, kta-
ry podpisujp członkowie zespołu oraz kierownik 
kontrolowanej jednostki. Kierownikowi kontro-
lowanej jednostki przysługuje uprawnienie zgło-
szenia na piśmie umotywowanych uwag i za-
strzeżew w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
protokołu. Zespał kontrolny przedstawia swaj 
protokał komisji rewizyjnej wraz z ewentualnymi 
zastrzeżeniami kierownika kontrolowanej jed-
nostki. 
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2. Rada, na podstawie protokołu pokontrolnego, 
sporzpdza i kieruje do kierownika  kontrolowa-
nego podmiotu oraz do zarzpdu wystppienie po-
kontrolne, zawierajpce wnioski i zalecenia usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości w okre-
ślonym terminie. 

3. Zarzpd, do ktarego rada skierowała zalecenia, 
zobowipzany jest w terminie 14 dni udzielić od-
powiedzi i wyjaśniew o sposobie wyeliminowania 
nieprawidłowości. Kopię odpowiedzi kieruje się 
rawnież do komisji rewizyjnej. 

§ 18 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może zło-
żyć przewodniczpcemu rady uwagi dotyczpce 
kontroli i jej wynikaw. 

2. Uwagi, o ktarych mowa w ust. 1, składa się w 
terminie 7 dni od daty przedstawienia kierowni-
kowi kontrolowanego podmiotu protokołu po-
kontrolnego do podpisania. 

R o z d z i a ł   6 

Zadasia opisiodawcze 

§ 19 

1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu na podsta-
wie protokołu z badania wykonania budżetu  
i występuje do rady z wnioskiem w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarzp-
dowi.  

2. Przewodniczpcy komisji przedkłada opinię  
i wniosek, o ktarych mowa w ust. 1, przewod-
niczpcemu rady w terminie określonym w regu-
laminie rady lub stosownej uchwale rady. 

3. Wniosek, o ktarym mowa w ust. 1, przewodni-
czpcy rady przesyła do zaopiniowania Regional-
nej Izbie Obrachunkowej. 

R o z d z i a ł   7 

Posiedzesia komisji 

§ 20 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływa-
nych przez przewodniczpcego komisji zgodnie  
z planem pracy komisji oraz w miarę potrzeb.  

2. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy 
na posiedzeniach zwykłp większościp głosaw,  
w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

3. Przewodniczpcy komisji zawiadamia o posiedze-
niach komisji w formie pisemnej lub innej uzgod-
nionej przez komisję. 

4. Posiedzenia komisji nieobjęte planem pracy mo-
gp być z własnej  inicjatywy przewodniczpcego 
komisji, na pisemny wniosek przewodniczpcego 
rady, lub nie mniej niż 3 członkaw komisji. 

5. Przewodniczpcy rady oraz członkowie komisji 
składajpcy wniosek w sprawie zwołania posie-
dzenia komisji obowipzani sp wskazać we wnio-
sku przyczynę jego złożenia. 

6. Przewodniczpcy komisji może zaprosić na posie-
dzenia komisji pracownikaw powiatowych jed-
nostek organizacyjnych oraz inne osoby. 

R o z d z i a ł   8 

Postasowiesia końcowe 

§ 21 

1. Komisja może korzystać z porad, opinii i eksper-
tyz osab posiadajpcych wiedzę fachowp w za-
kresie zwipzanym z przedmiotem działania komi-
sji. 

2. Tryb korzystania z porad, opinii i ekspertyz oraz 
zasady ponoszenia kosztaw z tym zwipzanych 
określa odrębna uchwała rady. 

§ 22 

1. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego 
planu kontroli zatwierdzonego przez radę. 

2. Komisja rewizyjna przedstawia radzie projekt 
planu, o ktarym mowa w ust.1, do dnia 10 
grudnia roku poprzedzajpcego rok, ktarego doty-
czy ten plan. 

3. Na wniosek Rady, komisja rewizyjna może prze-
prowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie-
przewidzianym w rocznym planie kontroli. 

4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie sprawoz-
danie z wynikaw kontroli zleconych przez radę, 
wynikaw kontroli wykonania budżetu powiatu 
oraz realizacji rocznego planu kontroli. 

§ 23 

Przepisy dotyczpce komisji stałych stosuje się od-
powiednio do komisji rewizyjnej, jeśli przepisy 
szczegalne nie stanowip inaczej. 
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Załączsik sr 4 do Statutu Powiatu 
Głogowskiego 

 
 

ZasadP tworzesia i działasia kiubpw radsPch 
 

 
§ 1 

1. Radni mogp tworzyć kluby radnych.  
2. Klub może utworzyć co najmniej 4 radnych. 
3. Powstanie klubu następuje z chwilp doręczenia 

przewodniczpcemu rady powiadomienia wraz  
z listp członkaw klubu i oświadczeniami o ich 
przystppieniu do klubu. 

4. Radny może należeć tylko do jednego klubu. 
5. Przewodniczpcy rady prowadzi rejestr klubaw. 
6. Rozwipzanie klubu następuje w sytuacji, gdy 

liczba jego członkaw zmniejszy się poniżej  
4 osab albo jeżeli klub postanowi o jego rozwip-
zaniu. Przewodniczpcy klubu powiadamia pi-
semnie przewodniczpcego rady o rozwipzaniu 
klubu. 

7. Kluby posiadajp uprawnienia, ktare wynikajp ze 
statutu.  

8. Działalność klubu nie może ograniczać upraw-
niew poszczegalnych radnych zagwarantowa-
nych w ustawach.  

§ 2 

1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić prze-
wodniczpcemu rady w cipgu 14 dni od dnia ze-
brania założycielskiego. 

2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno 
zawierać: 
1) imię i nazwisko przewodniczpcego klubu, 
2) listę członkaw klubu z określeniem funkcji 

wykonywanych w klubie, 
3) nazwę klubu – jeżeli klub jp posiada. 

3. Działalność klubaw radnych nie może być finan-
sowana z budżetu powiatu. 

4. Przedstawiciele klubaw mogp przedstawiać sta-
nowiska klubaw we wszystkich sprawach będp-
cych przedmiotem obrad rady.  

5. Przynależność radnych do klubaw jest dobro-
wolna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

UCHWAŁA RADY MIASTA AOLESŁAWIEC 
NR XXXI/268/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie pozbawiesia części uiicP kategorii drogi gmissej sa teresie miasta 
Aoiesławiec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzpdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) w zwipzku z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, 
poz. 136, Nr 192, poz. 1381) oraz uchwały nr 136/08 Zarzpdu Powiatu 
Bolesłwieckiego z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii Za-
rzpdu Powiatu Bolesławieckiego o pozbawieniu kategorii drag gminnych 
przebiegajpcej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec Rada Miasta Bolesła-
wiec uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Pozbawia się część ulicy Warszawskiej, położo-
nej w obrębie 8 miasta Bolesławiec i opisanej w 
operacie ewidencji gruntaw jako działka nr 
104/2 o pow. 0,0022 ha – kategorii drogi gmin-
nej. 

2. Część ulicy wymieniona w ust. 1 jako wskazana 
tam działka, oznaczona jest na mapie kolorem 
żałtym i stanowi załpcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Działka, wymieniona w ust. 1 przeznaczona 
będzie na powiększenie działki spsiedniej celem 
jej lepszego zagospodarowania. 

4. Przedmiotowa działka gruntu stanowi własność 
Gminy Miejskiej Bolesławiec. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Bolesławiec. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 

 
PRZEWODNICZĄCR RRDD 

 
JANINA URSZULA PIESTRAK BABIJCZUK 
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Załączsik sr 1 do uchwałP RadP Miasta 
Aoiesławiec sr XXXI/268/08 z dsia  
26 iistopada 2008 r. (poz. 37) 
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UCHWAŁA RADY MIASTA AOLESŁAWIEC 
NR XXXI/277/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie zmiasP uchwałP sr II/24/02 RadP Miejskiej w Aoiesławcu z dsia 
11 grudsia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Aoiesławiec 

 Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483; zmiany: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 28, poz. 319, Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) i art. 3 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzpdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 21, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. 
Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 145;  Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz.1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesław-
cu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu 
Miasta Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dolnoślpskiego 
Nr 16, poz. 449 ze zm.) wprowadza się następujp-
ce zmiany: 
1) w § 27: 

a) ust. 2 pkt 3  otrzymuje brzmienie:  
„3) zapewnienie radnym materiaław, w tym 
projektaw uchwał, dotyczpcych poszczegal-
nych punktaw porzpdku obrad, ktare radni 
odbierajp w Referacie Organaw Gminy Miej-
skiej w Wydziale Organizacyjno-Rdministra-
cyjnym Urzędu Miasta”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. O terminie, miejscu i proponowanym po-
rzpdku obrad sesyjnych powiadamia się rad-
nych najpaźniej na 3 dni przed terminem ob-
rad, listownie, telefonicznie lub w inny sku-
teczny sposab.” 

2) w § 38: 
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) rozpatrzenie projektaw uchwał lub zajęcie 
stanowiska”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) interpelacje i zapytania radnych”, 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) oświadczenia, wolne wnioski i informacje.” 

3) w § 40: 
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Interpelacje składa się w formie pisemnej 
przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta na ręce 
Przewodniczpcego Rady,” 

b) dodaje się ust. 9 w następujpcym brzmieniu:  
„9. Treść interpelacji, wniosku, zapytania 
oraz udzielonej ustnie odpowiedzi powinna 
być w formie dosłownej zamieszczona w pro-
tokole z sesji.” 

4) w § 42: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Prowadzpcy obrady Rady udziela głosu w 
debacie przedstawicielom komisji zaczynajpc 

od komisji właściwej dla danego punktu po-
rzpdku obrad, a w dalszej kolejności według 
wyliczenia z § 16 ust. 1 i klubaw w kolejno-
ści od klubu najliczniejszego, a następnie rad-
nym według kolejności zgłoszew na listę 
mawcaw. Przewodniczpcy komisji właści-
wych dla przedmiotu obrad, Prezydent lub 
osoba przez niego upoważniona otrzymujp 
prawo głosu poza kolejnościp. Prowadzpcy 
obrady Rady może udzielić głosu zaproszo-
nym gościom”. 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, czas 
wystppienia radnego nie powinien przekra-
czać 5 min., a czas wystppienia zaproszo-
nych gości, Prezydenta, przedstawicieli komi-
sji i klubaw w sprawach zgłoszonych inicja-
tyw uchwałodawczych nie powinien przekra-
czać 10 minut”. 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Po zabraniu głosu radny, w tym samym 
punkcie obrad, ma prawo do jednej repliki 
oraz, gdy okoliczności repliki będp tego wy-
magały, do sprostowania własnej wypowie-
dzi. Czas repliki i sprostowania powinien być 
ograniczony do minimum”. 

d) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:  
„5. Prowadzpcy obrady Rady może udzielić 
głosu osobom spośrad publiczności, jeżeli 
przed rozpoczęciem sesji zgłoszono pisemnie 
taki wniosek. W tym przypadku stosuje się 
ograniczenie czasu wystppienia jak dla rad-
nych, o ktarym mowa w ust. 3”. 

e) po ust 5 dodaje się ust. 6 i 7 w następujp-
cym brzmieniu: 
„6. Po stwierdzeniu, że lista mawcaw została 
wyczerpana, prowadzpcy obrady Rady udzie-
la głosu wnioskodawcy, a po jego wystppie-
niu udziela głosu tylko w sprawach wnio-
skaw formalnych dotyczpcych trybu głoso-
wania. 
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7. Punkt porzpdku obrad już wyczerpany nie 
może być ponownie przedmiotem obrad pod-
czas tej samej sesji”. 

5) w § 43: 
a) ust. 1. otrzymuje brzmienie:  

„1. Prowadzpcy obrady Rady sprawuje kon-
trolę nad wystppieniami mawcaw w dyskusji, 
dbajpc o powagę obrad i sesji.” 

b) ust. 2. otrzymuje brzmienie: 
„2. Prowadzpcy obrady jest zobowipzany do 
zwracenia uwagi radnemu w przypadku wy-
powiedzi niezwipzanej z przedmiotem obrad, 
dopuszczania się pomawiew lub naruszania 
dobrych obyczajaw, przekraczania limitu cza-
sowego wypowiedzi.” 

c) ust. 3. otrzymuje brzmienie: 
„3. Jeżeli mimo zwraconej uwagi radny do-
puszcza się nadal naruszania zasad wypo-
wiedzi, prowadzpcy obrady zarzpdza odebra-
nie głosu radnemu, polecajpc zaprotokołować 
zarzpdzenie w protokole sesji.” 

d) ust. 4. otrzymuje brzmienie:  
„4. W przypadku zachowania osab niebędp-
cych radnymi naruszajpcego powagę obrad  
i sesji prowadzpcy obrady wzywa je do za-
chowania spokoju, pouczajpc o konsekwen-
cjach prawnych przewidzianych w kodeksie 
wykroczew. W razie niezastosowania się do 
wezwania prowadzpcy zarzpdza przerwę w 
obradach i nakazuje opuszczenie sali obrad 
przez osoby, ktare dopuściły się naruszenia 
porzpdku.” 

e) ust. 5. otrzymuje brzmienie: 
„5. W przypadku zachowania osab będpcych 
radnymi naruszajpcego powagę obrad i sesji 
prowadzpcy obrady wzywa je do zachowania 
spokoju. W razie niezastosowania się do we-
zwania prowadzpcy zarzpdza przerwę w ob-
radach i podejmuje mediacje z radnymi, kta-
rzy dopuścili się naruszenia porzpdku, celem 
umożliwienia kontynuacji obrad.” 

f) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następujpcym 
brzmieniu: 
„6. Obrady po przerwie zarzpdzonej w przy-
padku określonym w ust. 1 i 2 wznawia się 
wyłpcznie po zapewnieniu dalszego prowa-
dzenia obrad z zachowaniem powagi sesji.” 

6) w § 45 ust. 1 otrzymuje  brzmienie: 
„1. Przewodniczpcy Rady udziela głosu poza ko-
lejnościp w sprawie wnioskaw natury formalnej, 
w szczegalności dotyczpcych: 
– sprawdzenia quorum, 
– zmiany porzpdku obrad, 
– ograniczenia czasu wystppienia dyskutantaw, 
– zamknięcia listy mawcaw lub kandydataw, 
– zakowczenia dyskusji i podjęcia uchwały, 
– głosowania bez dyskusji, 
– zarzpdzenia przerwy, 
– odesłania projektu uchwały do komisji, 
– przeliczenia głosaw, 

– reasumpcji głosowania, 
– przestrzegania regulaminu obrad, 
– głosowania imiennego.” 

7) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przebieg sesji nagrywany jest w formie au-
dio  na cyfrowy nośnik informacji, a w miarę 
możliwości także w formie wizyjnej.”  

8) w § 52: 
a) w ust. 2 pkt 7) trzymuje brzmienie: 

„7) przebieg głosowania z imiennym wy-
szczegalnieniem liczby głosaw: „za”, „prze-
ciw”, „wstrzymujpcych się” oraz głosaw 
nieważnych;”  

b) w ust. 2 po pkt 7) dodaje się pkt 7a)  
w brzmieniu: 
„7a) przebieg głosowania imiennego z wy-
szczegalnieniem liczby głosaw: „za”, „prze-
ciw”, „wstrzymujpcych się” oraz głosaw 
nieważnych”.  

9) Po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu:  
„1. Prezydent, w szczegalnie uzasadnionych 

przypadkach, może określić wniesiony 
przez siebie  projekt uchwały Rady jako 
pilny. 

 2. Projekt, o ktarym mowa w ust. 1., może 
być wniesiony rawnież w trakcie posie-
dzenia Rady, a po niezwłocznym przeka-
zaniu do komisji winien być poddany de-
bacie plenarnej oraz przegłosowany na tej 
samej sesji Rady. 

 3. Prezydent do momentu podjęcia uchwały 
może wnosić o przegłosowanie projektu w 
wersji zaproponowanej przez siebie.” 

10) w § 60 po ust. 2 dodaje się ustępy 3, 4, i 5 w 
brzmieniu:  
„3. W przypadku imiennego głosowania do 

uchwały załpcza się metrykę dokumentu-
jpcp imiennie sposab głosowania każdego 
radnego. 

 4. Przewodniczpcy prostuje w drodze ob-
wieszczenia oczywiste błędy językowe, 
pisarskie i rachunkowe zawarte w tek-
stach uchwał Rady, 

 5. Rada może zobowipzać Przewodniczpcego 
do opracowania i ogłoszenia w formie ob-
wieszczenia jednolitego tekstu uchwały.” 

11) w § 63: 
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Głosowanie imienne wraz z imiennp re-
jestracjp głosujpcych zarzpdza i przeprowa-
dza Przewodniczpcy obrad, przelicza odda-
ne głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujpce 
się” oraz radnych niebiorpcych udziału w 
głosowaniu i nakazuje odnotowanie wyni-
kaw głosowania w protokole sesji.”  

12) po § 63 dodaje się  § 63a w brzmieniu:  
„1. W głosowaniu imiennym radni wyrażajp 

swaj głos po uprzednim wyczytaniu przez 
Przewodniczpcego obrad imienia i nazwi-
ska radnego, w kolejności alfabetycznej 
nazwisk.  
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 2. Głosowanie imienne nie podlega reasump-
cji głosowania.” 

§ 2 

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie In-
formacji Publicznej. 

 
 
 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIRSTR 

 
JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XXVI/234/2008 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie upoważsiesia DPrektora Miejskiego Ośrodka PomocP Społeczsej 
w Głogowie do prowadzesia postępowań poiegającPch sa podejmowasiu 
                        działań wobec dłużsikpw aiimestacPjsPch 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzp-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września  2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentaw (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje:  

 
 

§ 1 

Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Głogowie do prowadzenia po-
stępowania wobec dłużnikaw alimentacyjnych,  
o ktarych mowa w ustawie z dnia 7 września  
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentaw (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zmianami),  
a także do wydawania decyzji administracyjnych  
w tym zakresie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego.  
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
RADOSŁAW POBOL 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 
NR XXXI/211/2008 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustaiesia wPsokości ekwiwaiestu piesiężsego dia człoskpw 
OchotsiczPch StrażP PożarsPch Miasta i GmisP Jeicz-Laskowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorzpdzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z paźn. zm.) oraz 28 pkt 1 i 2  ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 129 ze zm., Dz. U. z 2008 r. Nr 163, poz. 1015) Rada 
Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, ktary uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym, organizowanym przez Pawstwowp Straż 
Pożarnp lub gminę Jelcz-Laskowice, otrzymuje 
ekwiwalent pieniężny w następujpcej wysokości: 
1. za każdą godzisę udziału w działasiu ratowsi-

czPm – 15 zł, 
2. za każdą godzisę udziału w szkoiesiu pożarsi-

czPm – 9 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Jelcza-Laskowic. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
BEATA BEJDA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 
NR XXIV/269/08 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustaiesia wPsokości ekwiwaiestu piesiężsego dia człoskpw 
Ochotsiczej StrażP Pożarsej w Karpaczu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzpdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 15568, 
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 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w zwipzku z art. 28 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 
z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. 
Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego 
dla członkaw Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Karpaczu, z tytułu: 
1) uczestnictwa w działaniu ratowniczym – 

15,00 zł, 
2) szkolenia pożarniczego organizowanego przez 

Pawstwowp Straż Pożarnp lub Gminę Karpacz 
– 10,00 zł, 

2. Ekwiwalent, o ktarym mowa w ust. 1, przysłu-
guje za każdp godzinę udziału w działaniu ra-
towniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Karpacza. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Wojewadztwa Dolnoślpskiego i ma zastosowanie 
do obliczania ekwiwalentu poczpwszy od dnia 25 
września 2008 r.  
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
LUCJAN SZPILA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXXII/282/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaiesia opłat za świadczesia pubiiczsPch przedszkoii  
prowadzosPch przez Miasto Legsicę 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzpdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
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, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 14 
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, 
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,  z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,  Nr 120, poz. 818, Nr 180, 
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, 
poz. 917) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Odpłatność rodzicaw (prawnych opiekunaw) za 
świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczajp-
cym realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, obejmujpce zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuwcze dla dzieci przebywajp-
cych w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 
wynosi za godzinę 0,15% minimalnego wynagro-
dzenia za pracę ustalonego na podstawie odręb-
nych przepisaw. 

§ 2 

Zakres realizowanych świadczew, o ktarych mowa 
w § 1, oraz zasady obniżania opłaty w przypadku 
nieobecności dziecka w przedszkolu, określa umo-
wa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicem 
(prawnym opiekunem) dziecka a dyrektorem przed-
szkola. 

§ 3 

1. Na wniosek rodzicaw (prawnych opiekunaw)  
i po przedłożeniu dokumentaw, o ktarych mowa 
w ust. 3, obniża się wysokość opłaty, o ktarej 
mowa w § 1, o 50% w przypadku, gdy z usług 
przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w ktarej 
dochad na jednp osobę w rodzinie nie przekracza 
kwot określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze 
zm.). 

2. Warunkiem obniżenia opłaty jest pozostawanie 
przez przynajmniej jednego z rodzicaw (praw-
nych opiekunaw) w stosunku pracy, prowadze-
nie przez niego działalności gospodarczej lub 
prowadzenie gospodarstwa rolnego. 

3. Wniosek, o ktarym mowa w ust. 1, powinien 
zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamiesz-

kania wnioskodawcy, imię i nazwisko dziecka 
oraz uzasadnienie. Do wniosku należy dołpczyć 
zaświadczenia o dochodzie podlegajpcym opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od osab fi-
zycznych na zasadach ogalnych każdego człon-
ka rodziny, wydane przez właściwy urzpd skar-
bowy, zawierajpce informacje o wysokości do-
chodu lub oświadczenie o deklarowanych do-
chodach osipganych przez osoby podlegajpce 
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektarych przychodaw osipganych 
przez osoby fizyczne, zawierajpce w szczegal-
ności informacje o wysokości dochodu, za-
świadczenia lub oświadczenia dokumentujpce 
wysokość innych dochodaw, aktualne zaświad-
czenie od pracodawcy o pozostawaniu w sto-
sunku pracy, aktualny wycipg z ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (dla osab prowadzpcych 
działalność gospodarczp), zaświadczenie wła-
ściwego organu o zameldowaniu zawierajpcy da-
tę meldunku, dokument stwierdzajpcy wiek 
dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności (w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych), prawomocny wyrok spdu 
rodzinnego stwierdzajpcy przysposobienie (w 
przypadku dzieci przysposobionych), orzeczenie 
spdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego 
dziecka (w przypadku ubiegania się o zwolnienie 
przez opiekuna). 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 
24 września 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za 
korzystanie z niektarych świadczew przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Miasto Legnicę 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 263, poz. 3061 i Nr 295, 
poz. 3826). 
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§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Legnicy. 

 

 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCD  RRDD 
 

ROBERT  KROPIWNICKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXXII/284/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie sadasia reguiamisu StrażP Miejskiej w LegsicP 

 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 zm. Dz. U. z 2002 r.  Nr 113 poz. 984, 
zm. Dz. U. z 2003 r.  Nr 130, poz. 1190) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się regulamin  Straży Miejskiej w Legnicy, 
stanowipcy załpcznik do uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr V/28/98 Rady Miejskiej Le-
gnicy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie  nadania 
regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Le-
gnicy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta i komendantowi Straży Miejskiej w Legnicy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa  Dolnoślpskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD RRDD 
 

ROBERT  KROPIWNICKI 

 
 
 

Załączsik do uchwałP RadP Miejskiej LegsicP 
sr XXXII/284/08 z dsia 24 iistopada 2008 r. 
(poz. 43) 

 
 

REGULAMIN 
STRAŻY MIEJSKIEJ W LEGNICY 

 
 

§ 1 

Regulamin  Straży Miejskiej Legnicy zwany w dal-
szej treści „regulaminem” określa organizację i za-
sady funkcjonowania Straży Miejskiej Legnicy zwa-
nej dalej „Strażp”. 

§ 2 

1. Straż  jest jednostkp organizacyjnp Gminy Legni-
ca utworzonp na podstawie zarzpdzenia nr 1/91 
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 maja 1991 

roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Le-
gnicy. 

2. Terenem działania  Straży jest obszar admini-
stracyjny miasta  Legnicy. 

3. Siedzibp Straży jest miasto Legnica. 

§ 3 

Straż jest samorzpdowp umundurowanp formacjp 
wykonujpcp zadania w zakresie ochrony porzpdku 
publicznego wynikajpce z ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 
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roku Nr 123, poz. 779 z paźn. zm.) oraz ustaw  
i przepisaw prawa miejscowego. 

§ 4 

Straż  jest jednostkp budżetowp Gminy Legnica, z 
limitem zatrudnienia – 53 etaty. Działalność straży 
w całości finansowana jest z budżetu  Miasta Le-
gnicy. 

§ 5 

1. Strażp kieruje komendant powoływany i odwo-
ływany przez Prezydenta Miasta Legnicy po za-
sięgnięciu opinii Komendanta Wojewadzkiego 
Policji we Wrocławiu. 

2. Przełożonym komendanta jest Prezydent Miasta 
Legnicy. 

3. Nadzar i kontrolę nad działalnościp straży spra-
wuje Prezydent Miasta Legnicy, a w zakresie fa-
chowym Komendant   Gławny Policji poprzez 
Komendanta Wojewadzkiego Policji we Wrocła-
wiu. 

4. Roczne sprawozdania z działalności Straży ko-
mendant przedkłada Prezydentowi Miasta Legni-
cy, przewodniczpcemu  merytorycznej komisji 
Rady Miejskiej Legnicy oraz Komendantowi Wo-
jewadzkiemu Policji. 

§ 6 

1. Komendant jest pracodawcp dla  pracownikaw 
Straży, organizuje ich  pracę, określa  rozkład 
czasu pracy, odpowiada za prawidłowp realiza-
cję zadaw i reprezentuje Straż na zewnptrz. 

2. W razie nieobecności komendanta pracp Straży 
kieruje Zastępca Komendanta lub osoba wyzna-
czona zarzpdzeniem komendanta. Zakres upraw-
niew i obowipzkaw osoby wyznaczonej na za-
stępstwo rozcipga się na wszystkie zadania i 
kompetencje komendanta. 

3. Za prawidłowp i racjonalnp realizację planu wy-
datkaw budżetowych i przestrzeganie  dyscypli-
ny budżetowej  odpowiada komendant Straży. 

§ 7 

1. W straży funkcjonujp następujpce stanowiska 
kierownicze i samodzielne : 

1. komendant straży, 
2. zastępca komendanta straży, 
3. kierownik referatu operacyjnego straży, kta-

remu podlegajp: 
a) zespał ds. planowania, nadzoru i kontroli 

służb patrolowych, 
b) zespał ds. postępowaw w sprawach o wy-

kroczenia, 
c) zespał  monitorowania miasta, 

d) zespał  dyżurnych, 
e) zespał ds. wspałpracy z placawkami 

oświatowo-wychowawczymi, 
f) zespał patrolowo-konwojowy, 
g) zespał ds. estetyzacji miasta, 
h) samodzielne stanowisko ds. obsługi kan-

celaryjnej, 
4. samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia, 
5. samodzielne stanowisko ds. administracyjno-

gospodarczych, ktaremu podlegajp pracownik 
gospodarczy i sprzptaczka, 

6. kierownik referatu finansowo-księgowego 
(gławny księgowy), ktaremu podlegajp:  
a) samodzielne stanowisko ds. finansowo-

księgowych, 
b) referent  ds. finansowo-księgowych – ka-

sjer. 
2. Zadania i zakres działania poszczegalnych  refe-

rataw i stanowisk określa komendant. 

§ 8 

1. Umundurowanie, legitymacje służbowe i znaki 
identyfikacyjne strażnikaw określajp odrębne 
przepisy. 

2. Zasady przydziału i normy użytkowania przed-
miotaw mundurowych  określa komendant w 
drodze zarzpdzenia. 

§ 9 

Zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne 
pracownikaw Straży określajp przepisy rozporzp-
dzenia Rady Ministraw z dnia 2 sierpnia 2005 r. w 
sprawie zasad wynagradzania pracownikaw samo-
rzpdowych zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych jednostek samorzpdu terytorialnego (Dz. U.  
Nr 146, poz. 1222 ze zm.). 

§ 10 

Status prawny pracownikaw Straży określajp prze-
pisy ustaw o strażach gminnych i pracownikach 
samorzpdowych. 

§ 11 

Obowipzki Straży jako pracodawcy i obowipzki 
pracownikaw  Straży w rozumieniu przepisaw pra-
wa pracy oraz sprawy zwipzane z wewnętrznym 
porzpdkiem pracy określa Regulamin Pracy oraz 
wewnętrzne akty prawne Straży Miejskiej. 

§ 12 

Dokonywanie zmian w regulaminie odbywa się w 
trybie określonym dla jego nadania. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 
NR XXVII/173/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie utworzesia w Mieście OieśsicP StrażP Miejskiej  
i sadasia jej reguiamisu 

 Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt 14, art. 18  ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 
i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzpdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 2, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 
ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 779 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewadzkiego Policji 
we Wrocławiu Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Tworzy się w Mieście Oleśnicy Straż Miejskp Ole-
śnicy – samorzpdowp umundurowanp formację do 
ochrony porzpdku publicznego  na terenie miasta.  

§ 2 

Straż Miejska wykonuje zadania przewidziane w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gmin-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) oraz w in-
nych przepisach i aktach prawa miejscowego. 

§ 3 

Komenda Straży Miejskiej wchodzi w skład struktu-
ry Urzędu Miasta Oleśnicy, jako jego komarka or-
ganizacyjna – sekcja. 

§ 4 

Nadaje się Straży Miejskiej Regulamin określajpcy 
jej szczegałowp  strukturę organizacyjnp. Regulamin 
stanowi załpcznik do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oleśnicy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIRSTR 

 
RYSZARD ZELINKA 

 
 
 
 
 

Załączsik do uchwałP RadP Miasta OieśsicP 
sr XXVII/173/2008 z dsia 28 iistopada 
2008 r. (poz. 44) 

 
 

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ OLEŚNICY 
 
 

R o z d z i a ł   I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Regulamin  Straży Miejskiej Oleśnicy, zwany dalej 
Regulaminem, określa jej  organizację wewnętrznp, 
zasady funkcjonowania oraz zadania. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
1. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta 

Oleśnicy, 

2.  Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmi-
strza Miasta Oleśnicy, 

3.  Straży – należy przez to rozumieć Straż Miejskp 
Oleśnicy, 

4. Komendancie – należy przez to rozumieć Ko-
mendanta Straży Miejskiej Oleśnicy.  

§ 3 

1. Straż jest umundurowanp jednostkp – sekcjp 
Urzędu Miasta Oleśnicy, powołanp, uchwałp nr 
XXVII/173/2008 Rady  Miasta Oleśnicy, w celu 
wykonywania zadaw w zakresie zapewnienia po-
rzpdku publicznego, wynikajpcego z ustaw  
i przepisaw gminnych.  
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2. Straż spełnia służebnp rolę wobec społeczności 
lokalnej, wykonujpc swoje zadania z poszano-
waniem godności i praw  obywateli.  

§ 4 

1. Realizujpc swoje zadania Straż działa samodziel-
nie, bpdź wspalnie z przedstawicielami innych 
organaw powołanych do ochrony porzpdku pu-
blicznego.  

2. Wspałpraca z Policjp odbywa się na zasadach 
określonych w przepisach prawnych.  

§ 5 

Nadzar nad działalnościp Straży sprawuje w zakre-
sie organizacyjnym i wykonawczym Burmistrz, a w 
zakresie fachowym – Komendant Gławny Policji 
poprzez Komendanta Wojewadzkiego Policji we 
Wrocławiu.  

R o z d z i a ł   II 

ORGANIZACJA STRAŻY 

§ 6 

Strażp kieruje Komendant powoływany i odwoły-
wany (w drodze konkursu) przez Burmistrza po 
zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewadzkiego  
Policji.  

§ 7 

Zwierzchnikiem służbowym Komendanta jest Bur-
mistrz. 

§ 8 

Zadania i kompetencje Komendanta określajp usta-
wy, przepisy gminne oraz ramowy zakres obowipz-
kaw powierzony przez Burmistrza.  

§ 9 

1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomo-
cy Komendy Straży Miejskiej.  

2. Do zadaw i kompetencji  Komendanta należy w 
szczegalności:  
1) kierowanie bieżpcp działalnościp Straży i jej 

reprezentowanie na zewnptrz,  
2) organizowanie i nadzorowanie realizacji zadaw 

Straży oraz sprawowanie  nadzoru nad orga-
nizacjp pracy i przestrzeganiem  wewnętrz-
nego porzpdku,  

3) wykonywanie uprawniew zwierzchnika służ-
bowego w stosunku do podległych pracowni-
kaw,       

4) nadzorowanie nad gospodarowaniem przy-
znanymi środkami budżetowymi i mieniem 
zgodnie z  zasadami ustalonymi przez Burmi-
strza,  

5) organizowanie systemu kontroli wewnętrznej,  
6) wydawanie zarzpdzew i polecew służbowych 

w zakresie kierowania Strażp. 

§ 10 

W czasie nieobecności Komendanta obowipzki jego 
pełni wyznaczony przez niego strażnik.  

§ 11 

Komendant Straży ustala szczegałowe zakresy 
obowipzkaw, uprawniew i odpowiedzialności 

wszystkim pracownikom Straży zwanych strażni-
kami.  

R o z d z i a ł   III 

ZASADY FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI 
PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ 

§ 12 

Straż działa w oparciu o następujpce zasady:  
1) praworzpdności,  
2) służebności wobec społeczności lokalnej,  
3) racjonalnego gospodarowania powierzonym mie-

niem,  
4) jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzial-

ności,  
5) kontroli wewnętrznej,  
6) podziału kompetencji,  
7) wzajemnego wspałdziałania.  

§ 13 

Pracownicy Straży działajp w oparciu o obowipzu-
jpce przepisy prawne, zarzpdzenia wewnętrzne, 
polecenia służbowe oraz regulaminy i instrukcje.  

§ 14 

Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się 
w sposab racjonalny, celowy i oszczędny, a zakupy 
i inwestycje sp realizowane po wyborze najkorzyst-
niejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczpcymi 
zamawiew publicznych.  

§ 15 

1. W Straży obowipzuje zasada jednoosobowego 
kierownictwa i odpowiedzialności.  

2. Każdy pracownik Straży  podporzpdkowany jest 
bezpośrednio Komendantowi, od ktarego otrzy-
muje polecenia służbowe i przed ktarym jest od-
powiedzialny.  

3. Każdy pracownik Straży odpowiada za całość 
powierzonego mu odcinka pracy.  

§ 16 

1. W Straży obowipzuje system kontroli, ktary 
obejmuje:  
1) kontrolę zewnętrznp, ktarej podlegajp 

wszystkie wydziały i sekcje Urzędu Miasta 
Oleśnicy,  

2) kontrolę wewnętrznp (funkcjonalnp).  
2. Stosuje się zasadę łpczenia każdej kontroli  

z bieżpcym instruktażem.  
3. Szczegałowy tryb kontroli określa instrukcja 

wydana zarzpdzeniem Burmistrza.  

§ 17 

Pracownicy Straży podlegajp okresowym przeglp-
dom kadrowym, ktarych zasady określa Burmistrz.  

R o z d z i a ł   IV 

OGÓLNY  ZAKRES   OAOWIUZKÓW,  UPRAWNIEŃ  
I ODPOWIEDZIALNOŚCI   PRACOWNIKA   STRAŻY 

§ 18 

1. Do obowipzkaw pracownika Straży należy:  
1) przestrzeganie obowipzujpcego Regulaminu 

Pracy,  
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2) przestrzeganie przepisaw  oraz zasad bez-
pieczewstwa i higieny pracy oraz przepisaw 
przeciwpożarowych,  

3) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz za-
sad wspałżycia społecznego w zakładzie 
pracy,  

4) należyta znajomość obowipzujpcych przepi-
saw, aktaw wewnętrznych i instrukcji do-
tyczpcych powierzonego odcinka pracy,  

5) prowadzenie samodzielnie powierzonych 
spraw zgodnie z obowipzujpcymi przepisami 
i dyspozycjami przełożonego,  

6) terminowe i poprawne merytorycznie zała-
twianie powierzonych zadaw,  

7) wskazywanie racjonalnych i korzystnych 
rozwipzaw dla prowadzonych spraw,  

8) należyte gromadzenie i przechowywanie 
materiaław niezbędnych do załatwienia zle-
conych spraw,  

9) przestrzeganie drogi służbowej,  
10) należyta troska o powierzony sprzęt i wy-

posażenie.  
2. Pracownik Straży jest uprawniony do:  

1) samodzielnego wspałdziałania i kontaktowa-
nia się z innymi pracownikami w celu zała-
twienia powierzonych spraw,  

2) reprezentowania uzgodnionego z przełożo-
nym stanowiska,  

3) odwoływania się do Burmistrza  od decyzji  
i polecew przełożonego, jeżeli sp sprzeczne  
z obowipzujpcymi przepisami lub interesem 
Straży,  

4) zaznajomienia się z ustalonym dla jego sta-
nowiska zakresem obowipzkaw oraz sposo-
bem wykonywania pracy,  

5) zapewnienia mu podstawowych uprawniew 
wynikajpcych z przepisaw kodeksu pracy.  

3. Szczegałowy zakres obowipzkaw, uprawniew  
i odpowiedzialności pracownika na powierzonym 
stanowisku określa doręczony mu indywidualnie 
dokument.  

4. Pracownik jest odpowiedzialny za załatwienie 
sprawy pod względem merytorycznym i formal-
nym.  

5. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 
przyjętych obowipzkaw  pracownik ponosi od-
powiedzialność porzpdkowp, materialnp lub kar-
np przewidzianp  prawem.  

6. Poza odpowiedzialnościp za niewykonanie obo-
wipzkaw pracownik odpowiada także za niewy-
korzystanie swoich uprawniew, jeżeli przyniosło 
to szkodę  Straży.  

R o z d z i a ł   V 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRAŻY 

§ 19 

1. Strukturę organizacyjnp  Straży tworzy jednolita 
funkcjonalnie Komenda Straży – sekcja  Urzędu 
Miasta i wchodzpce  w jej skład stanowiska pra-
cy w ilości określonej przez Burmistrza. 

2. Na czele Komendy Straży stoi i jednoosobowo 
nip kieruje Komendant. 

§ 20 

1. W celu efektywnej realizacji zadaw służbowych 
Straży powołuje się patrole interwencyjno-
prewencyjne pracujpce w systemie zmianowym.  

2. Skład osobowy patrolu określa się w zależności 
od potrzeb, nie może on jednak liczyć mniej niż 
dwach funkcjonariuszy Straży.  

3. Za funkcjonowanie patrolu odpowiada jego do-
wadca.  

4. W przypadku gdy na jednej zmianie pracuje wię-
cej niż jeden patrol, Komendant wyznacza do-
wadcę zmiany.  

R o z d z i a ł   VI 

ZAKRES  DZIAŁANIA STRAŻY 

§ 21 

Do szczegałowych obowipzkaw Komendanta Stra-
ży, opracz wymienionych w § 9 regulaminu, nale-
ży:  
1. W zakresie bieżpcego kierowania Strażp:  

1) planowanie, organizowanie i kierowanie 
działaniami służbowo-operacyjnymi, w tym 
w sytuacjach szczegalnego zagrożenia po-
rzpdku i bezpieczewstwa publicznego,  

2) koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru 
nad pracp podległych funkcjonariuszy,  

3) zapewnienie prawidłowego i terminowego 
wykonywania zadaw służbowych,  

4) ustalanie zasad i wytycznych do sporzpdze-
nia planaw i programaw działania,  

5) organizowanie i utrzymywanie stałych kon-
taktaw roboczych z podmiotami  wspałdzia-
łajpcymi ze Strażp w zakresie zapobiegania 
popełnianiu przestępstw i wykroczew oraz 
zjawiskom kryminogennym (zwłaszcza z Po-
licjp),  

6) zapewnienie racjonalnego wykorzystania 
środkaw wyposażenia służbowego, w tym 
nadzar nad właściwp eksploatacjp pojazdu 
służbowego,  

7) organizowanie szkolew doskonalpcych i sto-
sownych instruktaży, nadzar nad ich prze-
biegiem,  

8) nadzar nad dyscyplinp pracy i przestrzega-
niem przepisaw BnP i ppoż.,  

9) przyjmowanie sygnaław i interwencji bez-
pośrednio zgłoszonych do Komendy Straży,  

10) dokonywanie bieżpcej analizy stanu zagro-
żenia porzpdku publicznego na terenie mia-
sta i dostosowywanie do niego pracy Ko-
mendy Straży,  

11) wydawanie, przyjmowanie oraz przecho-
wywanie broni służbowej i środkaw łpczno-
ści, zgodnie z obowipzujpcymi przepisami w 
tym zakresie. 

2. W zakresie prewencji:  
1) analizowanie meldunkaw i raportaw z pracy 

podległych funkcjonariuszy  Straży o rodzaju i 
miejscach występowania naruszew przepisaw 
porzpdkowych i lokalizowanie występujpcych 
zagrożew,  

2) wykorzystywanie do takich analiz sygnaław i 
informacji pochodzpcych z lokalnych mediaw,  
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3) opracowywanie skutecznych metod i środ-
kaw przeciwdziałania wymienionym zagroże-
niom,  

4) opracowywanie i wdrażanie przyjętych pro-
gramaw prewencyjnych,  

5) wspałdziałanie w zakresie zapobiegania po-
pełniania przestępstw i wykroczew oraz zjawi-
skom kryminogennym z organami pawstwo-
wymi, samorzpdowymi i instytucjami społecz-
nymi. 

3. W zakresie przedsięwzięć administracyjno-biuro-
wych i szkoleniowych:  

1) bieżpcy nadzar nad poprawnościp i zasad-
nościp sporzpdzanych wnioskaw do Spdu 
Grodzkiego,  

2) występowanie w charakterze oskarżyciela 
publicznego przed Spdem oraz wnoszenie 
środkaw odwoławczych,  

3) prowadzenie rejestraw i dokumentacji zgod-
nie z instrukcja kancelaryjnp,  

4) nadzorowanie prawidłowości prowadzonych 
postępowaw mandatowych i systemu ich 
rozliczew,  

5) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg 
i wnioskaw zwipzanych z funkcjonowaniem 
Komendy i jej pracownikaw oraz ich rzetel-
ne załatwianie,  

6) opracowywanie planaw wewnętrznych 
szkolew, organizowanie oraz sprawowanie 
bieżpcego nadzoru nad ich przebiegiem,  

7) sporzpdzanie stosownych sprawozdaw dot. 
funkcjonowania Komendy i rezultataw  
prowadzonych działaw, 

8) koordynowanie spraw kadrowych i gospo-
darki materiałowej oraz sporzpdzanie pla-
naw i sprawozdaw w tym zakresie,  

9) nadzar nad właściwym stanem technicznym 
i estetycznym pomieszczew oraz urzpdzew 
biurowych, ustalanie potrzeb z tym zwipza-
nych, inspirowanie niezbędnych inwestycji,  

10) przygotowywanie wnioskaw na zadania ob-
jęte trybem zamawiew publicznych,  

11) projektowanie, opracowywanie i wykony-
wanie wewnętrznych aktaw normatywnych 
oraz struktury organizacyjnej Straży,  

12) załatwianie przewidywanych przepisami 
formalności zwipzanych z przyjęciem i 
zwolnieniem pracownika do pracy,  

13) sporzpdzanie i nadzar nad realizacjp planaw 
urlopowych,  

14) organizowanie okresowych przeglpdaw ka-
drowych.  

§ 22 

W ramach służb patrolowo-prewencyjnych Straż 
realizuje następujpce czynności i  przedsięwzięcia:  

1. Patrolowanie  zagrożonych  rejonaw miasta.  
2. Podejmowanie interwencji w zakresie ochrony 

spokoju i porzpdku w miejscach publicznych.  
3. Kontrolowanie przestrzegania przepisaw w za-

kresie ochrony porzpdku publicznego  wynika-
jpcych z ustaw, aktaw wykonawczych  i  ak-
taw prawa miejscowego, a w szczegalności:      

1) porzpdku i czystości na terenie miasta,  
2) wykonywania zadaw i obowipzkaw przez 

administratoraw, gospodarzy i właścicieli 
lokali użytkowych i mieszkalnych pod 
względem utrzymywania czystości  i po-
rzpdku,  

3) porzpdku i estetyki obiektaw i urzpdzew 
użyteczności publicznej,  

4) oznakowania i oświetlenia ulic oraz posesji, 
w tym znakaw drogowych, jak rawnież es-
tetyki miejsc na ktarych umieszczane sp 
plakaty i ogłoszenia,  

5) prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji 
świetlnej,  

6) porzpdku i bezpieczewstwa na drogach i 
chodnikach,  

7) prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego 
i na targowisku.  

4. Udział w zabezpieczaniu miejsc przestępstw, 
katastrof lub innych miejsc zagrożonych po-
dobnym zdarzeniem (awarie) przed dostępem 
osab postronnych lub zniszczeniem śladaw  
i dowodaw.  

5. Bezpośrednie zabezpieczenie porzpdku podczas 
zgromadzew i imprez publicznych.  

6. Udzielanie pomocy przedlekarskiej  w zakresie 
ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadkaw 
lub innych zdarzew losowych.  

7. Udział w ochronie obiektaw komunalnych i 
urzpdzew użyteczności publicznej.  

8. Konwojowanie dokumentaw, przedmiotaw 
wartościowych lub wartości pieniężnych dla 
potrzeb miasta.  

9. Doprowadzanie osab nietrzeźwych do miejsca 
zamieszkania lub na Policję.  

10. Legitymowanie osab w uzasadnionych przy-
padkach, udzielanie pouczew i informacji oby-
watelom.  

11. Ściganie wykroczew poprzez:  
1) nakładanie grzywien w postępowaniu man-

datowym,  
2) dokonywanie czynności wyjaśniajpcych,  
3) sporzpdzanie wnioskaw o ukaranie w spra-

wach o wykroczenia do Spdu Grodzkiego.  
12. Zatrzymywanie osab stwarzajpcych w sposab 

oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne do-
prowadzanie ich do Policji.  

13. Usuwanie pojazdaw i blokowanie kał pojazdaw 
naruszajpcych przepisy ruchu drogowego i par-
kowania oraz zasady wspałżycia społecznego.  

14. Obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu 
środkaw technicznych obrazu zdarzew w miej-
scach publicznych.  

R o z d z i a ł   VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 23 

Zmiany w Regulaminie mogp być dokonywane w 
trybie przewidzianym do jego nadania.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
NR 146/XXV/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie przPjęcia wieioietsiego programu gospodarowasia mieszkasio-
wPm zasobem gmisP Piława Gprsa w iatach 2009–2013 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzpdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z paźniejszymi zmianami), w zwipzku z art. 7 i art. 8 oraz art. 21 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatoraw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z paźniejszymi zmianami) Rada Miejska w 
Piławie Garnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, z uwzględnieniem 
jego wielkości, potrzeb remontowych i wysokości 
wydatkaw z tym zwipzanych, planowanej sprzeda-
ży, zasad polityki czynszowej, sposobu i zasad za-
rzpdzania, źradeł finansowania oraz innych działaw 
majpcych na celu poprawę wykorzystania i racjona-
lizację gospodarowania tym zasobem. 

R O Z D Z I R Ł   I 

Progsoza dotPcząca wieikości oraz stasu techsicz-
sego zasobu mieszkasiowego gmisP w poszczegpi-
sPch iatach, z podziałem sa iokaie socjaise  
                 i pozostałe iokaie mieszkaise 

§ 2 

1. Mieszkaniowy zasab gminy – według stanu na 
dziew 30 czerwca 2008 r. – tworzy 531 lokali 
mieszkalnych o powierzchni 22.568,44 m2,  
w tym 5 lokali socjalnych o powierzchni  
114,31 m2. 
Lokale położone sp: 
– w budynkach stanowipcych w całości wła-

sność gminy – 23 budynki, 
– w budynkach stanowipcych wspałwłasność 

gminy i innych osab fizycznych – 96 budyn-
kaw. 

2. W budynkach stanowipcych w całości własność 
gminy znajduje się 175 lokali mieszkalnych, na-
tomiast w budynkach stanowipcych wspałwła-
sność gminy i innych osab fizycznych (tzw. bu-
dynkach wspalnotowych) znajduje się 356 lokali 
mieszkalnych. 

3. W ostatnich latach wystppiła konieczność suk-
cesywnego powiększania zasobu lokali socjal-
nych, co jest następstwem regulacji ustawowej, 
zgodnie z ktarp gmina ma obowipzek zapewnie-
nia lokalu socjalnego w przypadku, gdy w wyro-
ku nakazujpcym oprażnienie lokalu (eksmisję) 
spd orzekł – wobec osab, ktarych nakaz dotyczy 
– o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalne-
go. 

4. Dla zapewnienia wystarczajpcej liczby lokali 
socjalnych, gmina planuje podjpć działania zmie-
rzajpce do odzyskiwania lokali o niepełnym stan-

dardzie, poprzez wskazywanie aktualnym ich na-
jemcom, zamiennych lokali pełnostandardowych 
poprawiajpcych im warunki mieszkaniowe oraz 
przeznaczanie odzyskanych mieszkaw na lokale 
socjalne. 

5. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 
czas oznaczony, tj. na 2 lata. 

§ 3 

W tabeli nr 1 stanowipcej załpcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały określona została prognoza dotyczpca 
wielkości zasobu mieszkaniowego gminy Piława 
Garna w poszczegalnych latach, z uwzględnieniem 
sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przekwalifiko-
wania lokali mieszkalnych na lokale socjalne. 

§ 4 

1. Stan techniczny budynkaw uzależniony jest od 
wieku budynkaw, wykonywanych w przeszłości 
remontaw oraz bieżpcego ich utrzymania. 

2. Budynki stanowipce mieszkaniowy zasab gminy 
to budynki w większości wybudowane przed 
1945 rokiem. W okresie ich wieloletniej eksplo-
atacji nie przeprowadzano w nich – z uwagi na 
brak środkaw finansowych – żadnych kapital-
nych remontaw, co doprowadziło w konse-
kwencji do znacznej ich degradacji. W przeważa-
jpcej większości budynki wyposażone sp jedynie 
w instalacje: elektrycznp, gazowp, wodnp oraz 
wykonanp często samowolnie i niefachowo 
przez najemcaw instalację kanalizacji sanitarnej. 
Bardzo ważnym problemem zwipzanym z bu-
dynkami komunalnymi i budynkami wspalnot 
mieszkaniowych jest stan posesji i zaplecza. Po-
dwarka i place wewnętrzne sp zaniedbane  
i zdewastowane. Odtworzenie ich funkcji wy-
maga dłuższego czasu oraz niemałych nakładaw. 
Pomimo realizacji w ostatnim okresie wielu robat 
majpcych bezpośredni wpływ na stan techniczny 
budynkaw oraz bezpieczewstwo ich mieszkaw-
caw, takich jak: remonty lub wymiana pokryć 
dachowych, wymiana instalacji, wykonanie 
przyłpczy kanalizacyjnych – nadal stan technicz-
ny wielu budynkaw należy uznać za jedynie do-
stateczny, a nawet zły. 
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§ 5 

W tabeli nr 2 stanowipcej załpcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały określona została prognoza dotyczpca 
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 
Piława Garna, w poszczegalnych latach objętych 
programem. 

R O Z D Z I R Ł   II 

Asaiiza potrzeb oraz pias remostpw i modersizacji 
wPsikającP ze stasu techsiczsego budPskpw  
              i iokaii, z podziałem sa koiejse iata 

§ 6 

1. Podstawę określenia potrzeb remontowych  
i modernizacyjnych stanowip przeglpdy tech-
niczne budynkaw wykonywane zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego oraz zgłoszenia loka-
torskie i zwipzane z nimi wizje lokalne dokony-
wane przez służby techniczne zarzpdcy. 

2. Z uwagi na duże potrzeby remontowe starego, 
mocno zdegradowanego zasobu oraz ograniczo-
ne środki finansowe na remonty, przyjęto nastę-
pujpcp kolejność przy opracowywaniu planu: 
1) poprawa stanu technicznego budynkaw, po-

przez wykonanie remontaw dachaw oraz re-
montaw zabezpieczajpcych, 

2) uporzpdkowanie instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej w budynkach, z wykonaniem wpięć do 
sieci sanitarnej w ulicach, 

3) wymiana instalacji elektrycznych oraz gazo-
wych w budynkach. 

Niezależnie od powyższego, przeprowadzane 
będp drobne naprawy w ramach robat konser-
wacyjno-remontowych. 

3. Remonty części wspalnych w budynkach wspal-
not mieszkaniowych będp realizowane na pod-
stawie prawomocnych uchwał podjętych na ze-
braniach, ktare odbywajp się corocznie w  
I kwartale danego roku lub w razie potrzeby – w 
trakcie roku. Realizacja tych robat odbywać się 
będzie po uprzednim zgromadzeniu niezbędnych 
środkaw finansowych na funduszu remonto-
wym. Wykonawcy prac wyłonieni zostanp w 
drodze postępowania przetargowego lub wska-
zani przez przedstawicieli wspalnot mieszkanio-
wych. Trudno jest określić szczegałowy plan 
remontaw na lata 2009–2013 w budynkach 
wspalnot mieszkaniowych z udziałem gminy 
wynoszpcym poniżej 50%, jednakże plany re-
montowe będp zmierzały do utrzymania zaso-
baw przynajmniej w niepogorszonym stanie 
technicznym. 

§ 7 

W tabeli stanowipcej załpcznik nr 2 do niniejszej 
uchwały określa się potrzeby oraz plan remontaw  
i modernizacji budynkaw i lokali, z podziałem na 
kolejne lata. 

R O Z D Z I R Ł   III 

Piasowasa sprzedaż iokaii w koiejsPch iatach 

§ 8 

1. Lokale stanowipce mieszkaniowy zasab gminy 
mogp być – z wyjptkiem lokali socjalnych – ty-
powane do sprzedaży. 

2. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określa 
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Piławie Gar-
nej. 

§ 9 

Planowanp wielkość sprzedaży lokali mieszkalnych 
w latach 2009–2013 określa załpcznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

R O Z D Z I R Ł   IV 

ZasadP poiitPki czPsszowej oraz waruski obsiżasia 
czPsszu 

§ 10 

1. Bazowp stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu ustala zarzpdzeniem – Bur-
mistrz Piławy Garnej, w oparciu o zasady okre-
ślone niniejszp uchwałp. 

2. Zmiany stawek czynszu następować będp nie 
częściej niż jeden raz w roku. 

§ 11 

1. Ustala się następujpce rodzaje czynszaw: 
– czynsz za lokale mieszkalne 
– czynsz za lokale socjalne 
– czynsz wolny za lokale o powierzchni powy-

żej 80 m2. 
2. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może prze-

kroczyć połowy stawki najniższego czynszu 
obowipzujpcego w gminnym zasobie mieszka-
niowym. 

§ 12 

1. Wprowadza się zasady ustalania czynszu najmu 
lokali mieszkalnych zrażnicowane w zależności 
od wyposażenia budynku i lokalu w urzpdzenia 
techniczne i instalacje oraz ich stan, położenia 
budynku, położenia lokalu w budynku oraz ogal-
nego stanu technicznego budynku. 

2. Przez powierzchnię użytkowp lokalu rozumie się 
powierzchnię wszystkich pomieszczew znajdujp-
cych się w lokalu, a w szczegalności: pokoi, 
kuchni, spiżarni, przedpokoi, alkaw, holi, koryta-
rzy, łazienek oraz innych pomieszczew służpcych 
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokato-
ra, bez względu na ich przeznaczenie i sposab 
używania. Za powierzchnię użytkowp lokalu nie 
uważa się powierzchni balkonaw, tarasaw i log-
gii, antresoli, szaf i schowkaw w ścianach, pral-
ni, suszarni, wazkowni, strychaw, piwnic i ko-
marek przeznaczonych do przechowywania opa-
łu. 

3. Najemca opracz czynszu jest obowipzany do 
uiszczania opłat niezależnych od właściciela, 
zwipzanych z eksploatacjp mieszkania, tj. opłat 
za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz 
odbiar nieczystości stałych i płynnych w wypad-
kach, gdy korzystajpcy z lokalu nie ma zawartej 
umowy bezpośrednio z dostawcp mediaw lub  
z dostawcp usług. 

§ 13 

1. Ustala się czynniki podwyższajpce wartości 
użytkowe lokali wpływajpce na wysokość czyn-
szu: 
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1) położenie budynku: 
– centrum – 0% 

2) położenie lokalu w budynku: 
– I piętro w budynkach do trzech lokali 

mieszkalnych – 10% 
3) wyposażenie budynku i lokalu w urzpdzenia 

techniczne i instalacje oraz ich stan: 
a) w.c. w mieszkaniu – 10% 
b) łazienka – 20% 
c) centralne ogrzewanie – 20% 

4) stan techniczny budynku: 
a) bardzo dobry – 10% 
b) dobry – 5% 

2. Ustala się czynniki obniżajpce wartości użytko-
we lokali wpływajpce na wysokość czynszu: 
1) położenie budynku: 

– peryferia – 10% 
2) położenie lokalu w budynku: 

a) parter, poddasze – 10% 
b) suterena –15% 

3) wyposażenie budynku i lokalu w urzpdzenia 
techniczne i instalacje oraz ich stan: 
a) brak w lokalu urzpdzew wodno-kanaliza-

cyjnych – 10% 
b) lokal z kuchnip bez bezpośredniego oświe-

tlenia naturalnego – 10% 
4) stan techniczny budynku: 

– zły – 10%. 
3. Dla potrzeb niniejszej uchwały w zakresie kwali-

fikacji budynku, ustala się obszary miasta Piławy 
Garnej zaliczone do: 
cestrum: obręb miasta 
perPferia: ui. Kośmińska 

4. Suma zwyżek lub zniżek dla danego lokalu nie 
może przekroczyć 50%. 

5. Czynniki o jakich mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczp 
czynszu za lokale socjalne. 

§ 14 

1. Wysokość czynszu najmu określa umowa najmu 
lokalu. 

2. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujpcy 
może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał 
w lokalu ulepszew majpcych wpływ na wyso-
kość stawki czynszu. 

3. W przypadku ulepszew lokalu wykonanych przez 
najemcę, za zgodp wynajmujpcego i na własny 
koszt, wysokość stawki czynszu nie ulega zmia-
nie. 

4. Przed zmianp umowy najmu, w zwipzku z doko-
naniem w lokalu ulepszew, należy sporzpdzić 
protokał stwierdzajpcy fakt powstania czynni-
kaw przedstawionych w ust. 2 lub 3. 

§ 15 

Waruski obsiżasia czPsszu 

1. Warunkiem obniżenia czynszu naliczonego we-
dług obowipzujpcych stawek w stosunku do na-
jemcaw o niskich dochodach jest osipgnięcie 
wysokości czynszu na poziomie nie mniejszym 
niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu. 

2. Ustala się wysokość dochodu gospodarstwa 
domowego uzasadniajpcp zastosowanie obniżki 
czynszu o 10% dla gospodarstwa: 

a) jednoosobowego – gdy średni miesięczny 
dochad w okresie 3 miesięcy poprzedzajp-
cych datę złożenia wniosku o obniżkę czyn-
szu nie przekracza 75% kwoty najniższej 
emerytury, 

b) wieloosobowego – gdy średni miesięczny do-
chad na jednego członka gospodarstwa do-
mowego w okresie 3 miesięcy poprzedzajp-
cych datę złożenia wniosku o obniżkę czyn-
szu, nie przekracza 50% kwoty najniższej 
emerytury. 

3. Ustala się wysokość dochodu gospodarstwa 
domowego uzasadniajpcp zastosowanie obniżki 
czynszu o 20% dla gospodarstwa: 
a) jednoosobowego – gdy średni miesięczny 

dochad w okresie 3 miesięcy poprzedzajp-
cych datę złożenia wniosku o obniżkę czyn-
szu nie przekracza 50% kwoty najniższej 
emerytury, 

b) wieloosobowego – gdy średni miesięczny do-
chad na jednego członka gospodarstwa do-
mowego w okresie 3 miesięcy poprzedzajp-
cych datę złożenia wniosku o obniżkę czyn-
szu nie przekracza 30% kwoty najniższej 
emerytury. 

4. Za dochad, o ktarym mowa w ust. 2 i 3, uważa 
się dochad w rozumieniu przepisaw ustawy  
o dodatkach mieszkaniowych. 

5. Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesię-
cy. 

6. Decyzję w sprawie obniżki czynszu podejmuje 
Burmistrz, na wniosek najemcy lokalu mieszkal-
nego stanowipcego własność gminy. 

§ 16 

Dla oddawanych w najem lokali o powierzchni 
użytkowej przekraczajpcej 80 m2, stosuje się 
czynsz ustalony w drodze publicznego przetargu,  
z wyłpczeniem: 
– regulacji stanu prawnego po śmierci gławnego 

najemcy, 
– adaptacji strychu lub modernizacji mieszkania, 
– przydziału na rzecz rodzin wieloosobowych 

uprawnionych i umieszczonych na listach przy-
działu mieszkaw z zasobu mieszkaniowego gmi-
ny. 

R O Z D Z I R Ł   V 

Spospb i zasadP zarządzasia iokaiami i budPskami 
wchodzącPmi w skład mieszkasiowego zasobu  
                               gmisP 

§ 17 

1. Komunalnymi zasobami mieszkaniowymi poło-
żonymi na terenie gminy Piława Garna zarzpdza 
Zarzpd Budynkaw Mieszkalnych Sp. z o.o. w Pi-
ławie Garnej. Spałka powstała w miesipcu wrze-
śniu 2003 r. na mocy uchwały nr 65/XII/2003 
Rady Miejskiej w Piławie Garnej z dnia 23 lipca 
2003 r., w wyniku przekształcenia zakładu bu-
dżetowego – Rdministracji Lokali Komunalnych, 
w jednoosobowp Spałkę Gminy. Działania ZBM 
Sp. z o.o. polegajp gławnie na bieżpcym utrzy-
maniu oraz remontach mieszkaniowego zasobu 
gminy, podejmowaniu wszelkich decyzji i doko-
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nywaniu czynności zmierzajpcych do utrzymania 
nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgod-
nie z ich przeznaczeniem, na poziomie zapewnia-
jpcym bezpieczewstwo ludzi i mienia. 

2. Zarzpdzanie, o ktarym mowa w ust. 1, odbywa 
się na podstawie umowy o zarzpdzanie i admini-
strowanie zasobem lokalowym gminy miejskiej 
Piława Garna. 

3. Zarzpdzanie budynkami wspalnot mieszkanio-
wych, ktarych gmina jest wspałwłaścicielem, 
odbywa się na podstawie uchwał podejmowa-
nych przez wspalnoty mieszkaniowe oraz prze-
pisaw ustawowych. 

R O Z D Z I R Ł   VI 

Źrpdła fisassowasia oraz wPsokość wPdatkpw 
związasPch z gospodarką mieszkasiową 

§ 18 

1. Podstawowym źradłem finansowania gospodarki 
mieszkaniowej sp przychody z tytułu czynszaw 
za: 
1) najem lokali mieszkalnych, socjalnych i użyt-

kowych, 
2) dzierżawę garaży, 
3) dzierżawę ogrodaw przydomowych. 

2. Dodatkowym źradłem finansowania gospodarki 
mieszkaniowej mogp być: 
1) fundusze Unii Europejskiej, 
2) dotacje, 
3) kredyty wspalnot mieszkaniowych budynkaw 

z udziałem gminy. 
3. Na pokrycie kosztaw zarzpdu i utrzymania części 

wspalnych nieruchomości, właściciele lokali 
uiszczajp zaliczki podlegajpce rocznemu rozlicze-
niu, po zbilansowaniu kosztaw utrzymania nie-
ruchomości. 

§ 19 

WPsokość piasowasPch wPdatkpw związasPch  
z utrzPmasiem zasobu mieszkasiowego gmisP  
       okreśia załączsik sr 4 do sisiejszej uchwałP 

R O Z D Z I R Ł   VII 

Opis innych działaw majpcych na celu poprawę wy-
korzystania i racjonalizację gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy. 

§ 20 

1. Gmina Piława Garna popiera i stwarza warunki 
dla przedsięwzięć majpcych wpływ na racjonali-
zację i poprawę wykorzystania mieszkaniowego 
zasobu gminy. 

Wyraża się to w następujpcych działaniach: 
1) udzielanie bonifikat dla najemcaw zgłaszajp-

cych chęć wykupu mieszkaw, 
2) umożliwianie zamian mieszkaw, zarawno po-

między najemcami lokali komunalnych, jak i z 
najemcami zajmujpcymi mieszkania w innych 
zasobach. 

3) przeznaczanie do adaptacji na mieszkania lo-
kali niemieszkalnych stanowipcych własność 
gminy, 

4) przeprowadzanie remontaw mieszkaw i bu-
dynkaw gminnych, 

5) uczestniczenie w remontach części wspal-
nych budynkaw wspalnot mieszkaniowych  
z udziałem gminy, 

6) przeznaczanie lokali mieszkalnych o znacz-
nym stopniu zużycia do remontu na koszt 
własny przyszłego najemcy, 

7) wspałpraca z właścicielami innych zasobaw 
mieszkaniowych i umieszczanie w tych zaso-
bach osab wytypowanych przez gminę (loka-
le zamienne), 

8) wystawianie na sprzedaż w drodze przetar-
gowej lokali o podwyższonym standardzie  
i powierzchni powyżej 80 m2 oraz lokali poło-
żonych w budynkach, w ktarych tylko jeden 
lokal stanowi mieszkaniowy zasab gminy. 

R O Z D Z I R Ł   VIII 

Postasowiesia końcowe 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Piławy Garnej. 

§ 22 

Traci moc uchwała nr 54/X/2003 Rady Miejskiej w 
Piławie Garnej z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy Piława Garna w latach 
2003–2008 (Dziennik Urzędowy Wojewadztwa 
Dolnoślpskiego Nr 95, poz. 1864). 

§ 23 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
PATRYCJA PELCZAR 
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Załączsik sr 1 do uchwałP RadP Miejskiej 
w Piławie Gprsej sr 146/XXV/2008  
z dsia 26 iistopada 2008 r. (poz. 45) 
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Załączsik sr 2 do uchwałP RadP Miejskiej 
w Piławie Gprsej sr 146/XXV/2008  
z dsia 26 iistopada 2008 r. (poz. 45) 
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Załączsik sr 3 do uchwałP RadP Miejskiej 
w Piławie Gprsej sr 146/XXV/2008  
z dsia 26 iistopada 2008 r. (poz. 45) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załączsik sr 4 do uchwałP RadP Miejskiej 
w Piławie Gprsej sr 146/XXV/2008  
z dsia 26 iistopada 2008 r. (poz. 45) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XXIII/162/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie sadasia sazwP uiicP w mieście SzczPtsa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorzpdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska w Szczytnej 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się ulicy, ktarej położenie określa załpcznik 
do niniejszej uchwały, nazwę Wojciecha Kossaka. 

 

 

 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
RENATA IDZIK 
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Załączsik do uchwałP RadP Miejskiej 
w SzczPtsej sr XXIII/162/08 z dsia  
27 iistopada 2008 r. (poz. 46) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 
NR XXVI/186/08 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustaiesia opłatP od posiadasia pspw sa 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzpdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z paźniejszymi zmianami) oraz art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
z 2006 roku, Dz. U. Nr 121, poz. 844 z paźniejszymi zmianami) Rada Miej-
ska w Twardogarze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na obszarze miasta i gminy Twardogara 
opłatę od posiadania psaw w wysokości 30 złotych 
rocznie od jednego psa. 

§ 2 

Pobar opłaty odbywać się będzie w formie inkasa 
lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
lub na właściwy rachunek bankowy w 2009 roku. 

§ 3 

1. Na inkasentaw wyznacza się sołtysaw na tere-
nie wsi:  

1) Pan nenryk Garkowy – na terenie Sołectwa 
Bukowinka, 

2) Pani Elżbieta Gorzelawczyk – na terenie So-
łectwa Chełstaw, 

3) Pan Janusz Kremza – na terenie Sołectwa 
Chełstawek, 

4) Pani Kazimiera Pruska – na terenie Sołectwa 
Dpbrowa, 

5) Pan Tomasz Polak – na terenie Sołectwa 
Domasławice, 

6) Pan Piotr Banasiak – na terenie Sołectwa 
Drpgaw, 

7) Pani Elżbieta Polak – na terenie Sołectwa 
Droździęcin, 

8) Pan Zbigniew namiga – na terenie Sołectwa 
Drogoszowice, 

9)  Pan Jazef Poczptek – na terenie Sołectwa 
Gola Wielka, 

10) Pan Marian Brodziuch – na terenie Sołectwa 
Goszcz, 

11) Pan Dariusz Mozol– na terenie Sołectwa 
Grabowo Małe, 

12) Pan Rdam Bednarski– na terenie Sołectwa 
Grabowo Wielkie, 

13) Pani Sylwia Sobczak – na terenie Sołectwa 
Łazisko, 

14) Pan Leszek Tomaszek – na terenie Sołec-
twa Moszyce, 

15) Pani Maria Zagrodnicka– na terenie Sołec-
twa Nowa Wieś, 

16) Pan Rndrzej Kuziela – na terenie Sołectwa 
Olszawka, 

17) Pan Roman Bogusławski – na terenie Sołec-
twa Spdrożyce, 

18) Pan Wioletta Bpczywska-Grubska – na tere-
nie Sołectwa Sosnawka.     

2. Inkasent przy wykonywaniu swoich prac okazuje 
się upoważnieniem Burmistrza. 

3. Za swojp pracę inkasent pobiera wynagrodzenie 
w wysokości 20% zainkasowanych kwot. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Twardogara. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW ADAMSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 
NR XXVI/190/08 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustaiesia wPsokości ekwiwaiestu człoskom ochotsiczej strażP 
pożarsej, ktprzP uczestsiczPii w działasiu ratowsiczPm iub szkoiesiu pożar-
siczPm orgasizowasPm przez Państwową Straż Pożarsą iub Gmisę 
                                              Twardogpra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorzpdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 
roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229 
ze zm.) Rada Miejska w Twardogarze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Członkom jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
uczestniczpcym w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Pawstwowp Straż Pożarnp lub Gminę przysługuje 
ekwiwalent pieniężny. 

2. Wysokość ekwiwalentu ustala się na kwotę:  
1) za udział w działaniu ratowniczym – 17,00 

złotych za godzinę, 
2) za udział w szkoleniu pożarniczym organizo-

wanym przez Pawstwowp Straż Pożarnp lub 
Gminę Twardogara – 6,00 złotych za godzi-
nę. 

§ 2 

Wysokość należnego ekwiwalentu ustala się na 
podstawie imiennej listy strażakaw, sporzpdzonej 
przez dowadcę akcji i potwierdzonp przez Komendę 
Pawstwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy lub imien-

np listę uczestnikaw szkolenia, potwierdzonej przez 
organizatora szkolenia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Twardogara. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
  
    

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW ADAMSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁARZYCHA 
NR XXXII/281/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie zaiiczesia uiic Piastpw Śiąskich i Jezdzieckiej w WałbrzPchu do 
kategorii drpg gmissPch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzpdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza się  ulice Piastaw Ślpskich i Jeździeckp w 
Wałbrzychu do kategorii drag gminnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Wałbrzycha. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewadz-
twa Dolnoślpskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
AGNIESZKA KOŁACZ -LESZCZYŃSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 
NR XXVI/231/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaiesia wPsokości ekwiwaiestu dia człoskpw ochotsiczPch 
strażP pożarsPch, biorącPch udział w akcjach ratowsiczPch i szkoiesiach 
                                            pożarsiczPch 

 Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1l ustawy z dnia 24. sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 
z paźn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzpdzie gminnym (t.j.. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z pażn. zm.) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się ekwiwalent za udział w działaniu ratow-
niczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Pawstwowp Straż Pożarnp dla członkaw 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 
Woław w wysokości: 
– 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszone-

go przez Prezesa Gławnego Urzędu Statystycz-
nego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 
pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczew Spo-
łecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z 
paźn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, 
za każdą godzisę udziału w działasiu ratowsi-
czPm. 

– 1/525 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszone-
go przez Prezesa Gławnego Urzędu Statystycz-
nego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 

pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczew Spo-
łecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353  
z paźn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, 
za każdą godzisę udziału w szkoiesiu pożarsi-
czPm. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewadztwa 
Dolnoślpskiego i ma zastosowanie do obliczania i 
wypłaty ekwiwalentaw za udział w działaniach ra-
towniczych lub szkoleniu pożarniczym przeprowa-
dzonych po dniu 25 września 2008 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
DANUTA JELEC 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXVII/961/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie sadasia sazwP buiwarowi sa teresie Wrocławia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. sa-
morzpdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.  1591 z paźn. zm.1)) 
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 
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§ 1 
1. Bulwarowi usytuowanemu między ul. św. Mar-

cina a rzekp Odrp, w obrębie Plac Grunwaldzki, 
nadaje się nazwę bulwar ks. Rleksandra Zien-
kiewicza.  

2. Położenie bulwaru określa załpcznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
MICHAŁ BOBOWIEC 

________________ 
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. 1441i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

 
 

Załączsik do uchwałP RadP Miejskiej Wrocławia 
sr XXVII/961/08 z dsia 27 iistopada 2008 r. 
(poz. 51) 
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UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA AOGATYNIA 
NR XXXV/253/08 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie wPsokości ekwiwaiestu piesiężsego dia strażakpw Ochotsiczej 
StrażP Pożarsej 

 Działajpc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorzpdzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z paźniejszymi zmianami) w zwipzku z art. 28 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. 
z 2002 roku Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z paźniejszymi zmianami) Rada Gmi-
ny i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, ktarzy 
uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szko-
leniu pożarniczym organizowanym przez Pawstwo-
wp Straż Pożarnp lub Gminę, przysługuje ekwiwa-
lent pieniężny w wysokości 10,00 złotych. 

§ 2 

1. Ekwiwalent przysługuje za każdp godzinę udziału 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarni-
czym i jest wypłacany z budżetu Gminy.  

2. Ekwiwalent, o ktarym mowa w ust. 1, wypłaca 
się pod warunkiem nie zaistnienia przesłanki, o 
ktarej mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bogatynia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 

 
PRZEWODNICZĄCD 

RRDD GMIND I MIRSTR 
 

PAWEŁ SZCZOTKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA AOGATYNIA 
NR XXXV/254/08 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustaiesia reguiamisu okreśiającego trPb i krPteria przPzsawasia 
sauczPcieiom sagrpd ze specjaisego fusduszu sagrpd 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzpdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz.1591 ze. zm.) oraz na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się regulamin określajpcy kryteria i tryb 
przyznawania nagrad dla nauczycieli za ich osip-
gnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuwczej. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, 

dyrektoraw, wychowawcaw i innych pracowni-
kaw pedagogicznych zatrudnionych w przed-

szkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach  
i szkołach ponadgimnazjalnych dla ktarych Gmi-
na Bogatynia jest organem prowadzpcym, 

2) szkołach – rozumie się przez to przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły po-
nadgimnazjalne dla ktarych Gmina Bogatynia 
jest organem prowadzpcym. 

§ 3 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagrad dla nauczycieli w wysokości co naj-
mniej 1% planowanych środkaw na wynagro- 
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dzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor 
szkoły w rocznym planie finansowym, z tym że:  
1) 80% kwoty pozostawia do swojej dyspozy-

cji, 
2) 20% kwoty przekazuje do dyspozycji burmi-

strza. 
2. Nagrody nauczycielom przyznajp : 

1) ze środkaw o ktarych mowa w § 3 ust. 1  
pkt 1 – dyrektor szkoły z inicjatywy własnej, 

2) ze środkaw o ktarych mowa w § 3 ust. 1  
pkt 2 – burmistrz z inicjatywy własnej lub na 
wniosek. 

§ 4 

1. Z wnioskiem o nagrodę występujp:  
1) dla Dyrektora – Zastępca Burmistrza ds. Poli-

tyki Regionalnej lub Naczelnik Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu, 

2) dla nauczycieli – Dyrektor. 
2. Wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy 

Bogatynia sporzpdza się zgodnie z wzorem okre-
ślonym w załpczniku do uchwały.  

3. Termin składania wnioskaw o nagrodę burmi-
strza przez dyrektoraw upływa 15 września 
każdego roku.  

4. Wysokość nagrad ustala Burmistrz Miasta  
i Gminy Bogatynia.  

5. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplo-
mem, a jego kopię umieszcza w teczce akt oso-
bowych nauczyciela. 

§ 5 

Nagrody sp przyznawane z okazji zakowczenia roku 
szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnio-
nych przypadkach nagrody mogp być przyznane 
nauczycielowi lub dyrektorowi w innych terminach. 

§ 6 

1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagrad majp 
charakter uznaniowy i przyznawane sp nauczy-
cielom za szczegalne i wybitne osipgnięcia dy-
daktyczne, wychowawcze, opiekuwcze w szko-
le. 

2. Nagroda może być przyznana dyrektorom i na-
uczycielom, ktarzy posiadajp wyrażniajpcp oce-
nę pracy pedagogicznej i spełniajp co najmniej  
5 z kryteriaw, o ktarych mowa w ust. 3. 

3. Ustala się następujpce kryteria przyznawania 
nagrad: 
1) w zakresie pracy dydaktycznej, wychowaw-

czej i opiekuwczej: 
a) osipga wyższe niż średnia w wojewadz-

twie wyniki nauczania potwierdzone  
w sprawdzianach i egzaminach przepro-
wadzanych przez okręgowe komisje eg-
zaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjnp w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowywania  
i wdrażania z sukcesem nowatorskich lub 
autorskich programaw podnoszpcych po-
ziom nauczania, 

c) osipga sukcesy wychowawcze i wysokie 
wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwali-
fikowaniem się uczniaw do udziału w za-

wodach, konkursach, turniejach, przeglp-
dach i festiwalach o zasięgu co najmniej 
wojewadzkim, 

d) posiada udokumentowane osipgnięcia  
w pracy z uczniami zdolnymi, uczniami 
majpcymi trudności w nauce lub stwarza-
jpcymi problemy wychowawcze, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uro-
czystości szkolne i środowiskowe, 

f) organizuje dla uczniaw imprezy kulturalne, 
sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

g) sprawuje opiekę nad organizacjami działa-
jpcymi w szkole i osipga wymierne efekty 
działania tych organizacji, 

h) umiejętnie dzieli się swojp wiedzp i do-
świadczeniami z pracy dydaktyczno-
wychowawczej z innymi nauczycielami, 

i) posiada publikacje z zakresu pracy dydak-
tycznej lub wychowawczej zamieszczone 
w prasie oświatowej lub na stronach in-
ternetowych, ogalnych lub szkoły, 

j) organizuje działania zapewniajpce szcze-
galnp opiekę i pomoc uczniom będpcym w 
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 
pochodzpcym z rodzin ubogich lub patolo-
gicznych, 

k) prowadzi skutecznp działalność majpcp na 
celu zapobieganie i zwalczanie przejawaw 
patologii wśrad dzieci i młodzieży, ze 
szczegalnym uwzględnieniem alkoholizmu, 
nikotynizmu i narkomanii, 

l) podejmuje zadania rozwijajpce umiejętno-
ści wychowawcze rodzicaw i nauczycieli 
oraz wspiera ich w rozwipzywaniu pro-
blemaw wychowawczych, 

m) podejmuje działania interwencyjne lub me-
diacyjne w sytuacjach kryzysowych i kon-
fliktowych powstajpcych na linii: uczew –
nauczyciel, uczew – rodzic, uczew – uczew, 
nauczyciel – rodzic, 

n) organizuje wspałpracę szkoły z jednost-
kami odpowiedzialnymi za bezpieczew-
stwo, ochronę zdrowia, profilaktykę  
i rozwaj psychologiczno-pedagogiczny 
ucznia i jego rodziny, 

o) organizuje udział rodzicaw w życiu szkoły 
rozwija formy wspałdziałania szkoły z ro-
dzicami, 

p) efektywnie pełni rażne role społeczne na 
rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

q) wzorowo realizuje zadania zwipzane z za-
pewnieniem bezpieczewstwa uczniom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

2) w zakresie innych zadaw statutowych szkoły: 
a) uczestniczy w zorganizowanych formach 

dokształcania i doskonalenia zawodowe-
go, 

b) pozyskuje dodatkowe środki finansowe i 
materialne na rzecz szkoły lub klasy, 

c) promuje szkołę na zewnptrz poprzez udział 
w rażnych organizacjach, stowarzysze-
niach, instytucjach, 

d) udziela aktywnej pomocy w adaptacji za-
wodowej nauczycieli podejmujpcych pracę 
w zawodzie, 
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e) wzorowo organizuje pracę i wypełnia ad-
ministracyjnp i gospodarczp funkcję szko-
ły. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bogatynia. 

 

 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego, z mocp obowipzujpcp od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND I MIRSTR 

 
PAWEŁ SZCZOTKA 
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Załączsik do uchwałP RadP GmisP  
i Miasta AogatPsia sr XXXV/254/08 
z dsia 17 grudsia 2008 r. (poz. 53) 
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UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA AOGATYNIA 
NR XXXV/258/08 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie opłatP targowej 

 Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzpdzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z paźn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 roku, Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 z paźn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

1. Zarzpdza się pobar opłaty targowej w drodze 
inkasa. 

§ 2 

1. Inkasentem opłaty targowej jest Pani Rnna 
Błaszczyk. 

2. Uiszczenie opłaty targowej może nastppić w 
kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. 

§ 3 

1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty tar-
gowej w wysokości 10% pobranych opłat tar-
gowych. 

2. Inkasent kwotę pobranej opłaty targowej wpła-
cać będzie na konto Urzędu Miasta i Gminy w 
Bogatyni lub gotawkp w kasie Urzędu Miasta i 
Gminy w Bogatyni w terminie do 5 i 20 dnia 
każdego miesipca. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXVII/324/06 Rady Miasta 
i Gminy Bogatynia z dnia 8 sierpnia 2006 roku w 

sprawie poboru opłaty targowej i uchwala  
nr XXX/212/08 Rady Miasta i Gminy Bogatynia  
z dnia 16 września 2008 roku o zmianie do uchwa-
ły nr XXXVII/324/06 Rady Gminy i Miasta w Boga-
tyni z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie poboru 
opłaty targowej. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bogatynia. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND I MIRSTR 

 
PAWEŁ SZCZOTKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIUZÓW 
NR XXVI/201/08 

z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiasP uchwałP sr XIX/200/2004 RadP Miasta i GmisP Wiązpw 
z dsia 30 wrześsia 2004 r. w sprawie stawek procestowPch opłatP 
                                               adiacesckiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzpdzie gminnym (t.j z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), w zwipzku z art. 98a ust. 1, art. 145 ust. 1 
i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miasta 
i Gminy Wipzaw uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XIX/200/2004 Rady Miasta i Gminy 
Wipzaw z dnia 30 września 2004 r. w sprawie 
wysokości stawek procentowych wprowadza się 
następujpce zmiany: 
§ 1 pkt 1, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:   
1) urzpdzenia albo modernizacji drogi – w wysoko-

ści 25%, 
3) podziału nieruchomości – w wysokości 25%, 
4) budowy sieci gazowej – w wysokości 25%. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wipzaw. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie o upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewadz-
twa Dolnoślpskiego. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIUZÓW 
NR XXVI/209/08 

z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwaiesia Statutu Gmissego Ośrodka PomocP Społeczsej   
w Wiązowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorzpdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wipzaw uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wipzowie. 

R o z d z i a ł   1 

Postasowiesia ogpise 

§ 2 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wipzowie, 
zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostkp organizacyj-
np Miasta i Gminy Wipzaw, zwanej dalej Gminp, 
prowadzonp w formie jednostki budżetowej, utwo-
rzony w celu wykonywania zadaw własnych i zle-
conych Gminie z zakresu pomocy społecznej. 

§ 3 

Siedzibp Ośrodka jest Urzpd Miasta i Gminy Wip-
zaw, pl. Wolności 37, 57-120 Wipzaw. 

§ 4 

Obszarem działania jest teren miasta i gminy Wip-
zaw 

§ 5 

Ośrodek działa w szczegalności na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorzpdzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z paźn. zm.), 

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z paźn. zm.), 

3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71,  
poz. 734 z paźn. zm.), 

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., poz. 2255  
z paźn. zm.), 

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z paźn. 
zm.), 

6. Ustawy z dnia 27 marca 2002 o rachunkowości 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z paźn. zm.), 

7. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępo-
waniu wobec dłużnikaw alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732  
z paźn. zm.) 

8. Ustawy 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentaw  (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 192, poz. 1378 z paźn. zm.). 

9. Niniejszego statutu. 

§ 6 

Niniejszy Statut określa organizację Ośrodka, w 
tym: 
– zadania i zakres działania, 
– organizację i nadzar, 
– zasady gospodarki finansowej. 

R o z d z i a ł   2 

Cei i zakres działasia Gmissego Ośrodka PomocP 
Społeczsej 

§ 7 

Celem działania Ośrodka jest organizowanie i za-
pewnienie na terenie Gminy dostępu do świadczew 
z pomocy społecznej. 
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§ 8 

Do zakresu działaw Ośrodka należy realizacja zadaw 
z zakresu pomocy społecznej zgodnie z powszech-
nie obowipzujpcymi przepisami i potrzebami, w 
tym: 
1. zadaw wskazanych w przepisach jako zadania 

ośrodkaw pomocy społecznej, 
2. zadaw własnych Gminy, 
3. obowipzkowych zadaw własnych Gminy, 
4. zadaw zleconych z zakresu administracji rzpdo-

wej – po zapewnieniu środkaw na ich realizację, 

§ 9 

1. W wykonywaniu zadaw Ośrodek wspałdziała  
z innymi jednostkami organizacyjnymi samorzp-
du, administracjp rzpdowp, ośrodkami pomocy 
społecznej, powiatowymi centrami pomocy ro-
dzinie, domami pomocy społecznej, ośrodkami 
opiekuwczymi, urzędami pracy, służbp zdrowia, 
ubezpieczeniami społecznymi, spdami, stowa-
rzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami re-
alizujpcymi cele z zakresu pomocy społecznej. 

2. Ośrodek dla realizacji zadaw statutowych może 
podpisywać stosowne umowy i porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Orgasizacja i sadzpr 

§ 10 

1. Działalnościp Ośrodka kieruje jednoosobowo 
Kierownik, a w razie jego nieobecności wyzna-
czony przez niego pracownik. 

2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Bur-
mistrz Miasta i Gminy Wipzaw. 

3. Bezpośredni nadzar nad prawidłowp działalno-
ścip Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy 
Wipzaw. 

§ 11 

1. Kierownik Ośrodka pełni funkcję pracodawcy w 
stosunku do zatrudnionych w nim osab, podej-
muje decyzje kadrowe i dokonuje w stosunku do 
pracownikaw czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy. 

2. Zasady wynagradzania pracownikaw Ośrodka 
określa regulamin wynagradzania ustalony przez 
Kierownika. 

§ 12 

Do obowipzkaw Kierownika należy w szczegalno-
ści: 
1. reprezentowanie Ośrodka na zewnptrz, 
2. zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrod-

ka, 
3. składanie Radzie Gminy corocznego sprawozda-

nia z działalności Ośrodka oraz przedstawienie 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

4. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej 
Ośrodka, 

5. wydawanie decyzji administracyjnych w indywi-
dualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 
należpcych  do właściwości Gminy, na podsta-
wie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy. 

§ 13 

Szczegałowp organizację wewnętrznp i funkcjono-
wanie Ośrodka określa Kierownik w drodze Regu-
laminu Organizacyjnego, zatwierdzonego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy. 

R o z d z i a ł   4 

Gospodarka fisassowa 

§ 14 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowp na 
zasadach ustalonych dla jednostek budżeto-
wych. 

2. Podstawp gospodarki finansowej Ośrodka jest 
roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę 
Miasta i Gminy Wipzaw i zatwierdzony przez 
Burmistrza. 

3. Ośrodek finansuje swp działalność i zadania  
z zakresu pomocy społecznej ze środkaw otrzy-
mywanych z budżetu rzpdowego na realizację 
zadaw zleconych i zaplanowanych w budżecie 
Gminy na realizację zadaw własnych. 

R o z d z i a ł   5 

Postasowiesia końcowe 

§ 15 

Ośrodek używa podłużnej pieczęci z nazwp w peł-
nym brzmieniu i adresem siedziby. 

§ 16 

Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Wipzaw  
nr XI/114/2003 z dnia 29 października 2003 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wipzowie. 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wipzaw. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCR RRDD 
 

ELŻBIETA MOSSOŃ 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOAIERZYCE 
NR XXVII/331/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie uchwaiesia miejscowego piasu zagospodarowasia przestrzessego 
połudsiowo-wschodsiej części obrębu Wierzbice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzpdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 
ze zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 ze zmianami), w zwipzku z uchwałp Rady Gminy Kobierzyce 
nr XXXVII/492/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przystppienia do 
sporzpdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego połu-
dniowo-wschodniej części obrębu Wierzbice oraz po stwierdzeniu zgodności 
ze „Zmianp studium uwarunkowaw i kierunkaw zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kobierzyce” uchwalonp przez Radę Gminy Kobierzyce 
uchwałp nr XL/506/05 z dnia 24 marca 2005 r. Rada Gminy Kobierzyce 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego południowo-wschodniej części 
obrębu Wierzbice, zwany dalej planem. 

2. Integralnp częścip planu jest rysunek planu w 
skali 1:2000 stanowipcy załpcznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Załpcznikami do niniejszej uchwały sp: 
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – załpcz-
nik nr 2. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, ktare należp do zadaw 
własnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych – załpcznik nr 3. 

R o z d z i a ł   I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geode-
zyjnym wsi Wierzbice, między drogp krajowp nr 
8 Wrocław–Kudowa, drogp wojewadzkp nr 346, 
linip kolejowp nr 285 i granicp z obrębem Cie-
szyce. 

2. Z ustalew planu wyłpcza się teren kolejowy w 
granicach dz. 378/1 w obrębie Wierzbice uznany 
za teren zamknięty Decyzjp nr 42 Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
28 grudnia 2000 r. 

3. Granicę obszaru objętego planem określono na 
rysunku planu w skali 1:2000, stanowipcym za-
łpcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Obowipzujpcymi ustaleniami planu sp następujp-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) Granica obszaru objętego planem. 
2) Linie rozgraniczajpce tereny o rażnym prze-

znaczeniu (funkcjach) lub rażnych zasadach 

zagospodarowania, wraz z oznaczeniami 
określajpcymi przeznaczenie terenaw. 

3) Granice stref ograniczew zabudowy i zago-
spodarowania terenu. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 
majp znaczenie informacyjne i nie stanowip obo-
wipzujpcych ustalew planu. 

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniej-
szej uchwale kursywp nie powoduje dezaktuali-
zacji ustalew planu. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Teresie – należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajp-
cymi, oznaczony symbolem określajpcym prze-
znaczenie podstawowe. 

2. Przepisach odrębsPch – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nami wynikajpce z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych. 

3. Przezsaczesiu podstawowPm iub fuskcji pod-
stawowej – należy przez to rozumieć takie prze-
znaczenie lub funkcję, ktara przeważa na danym 
terenie wydzielonym liniami rozgraniczajpcymi. 

4. Przezsaczesiu dopuszczaisPm iub fuskcji do-
puszczaisej – należy przez to rozumieć rodzaje 
przeznaczenia lub funkcję innp niż podstawowa, 
ktara stanowi uzupełnienie lub wzbogaca funk-
cję podstawowp, jednocześnie nie kolidujpc z nip 
lub nie wykluczajpc możliwości zagospodarowa-
nia terenu w sposab określony przeznaczeniem 
podstawowym. 

5. Lisiach rozgrasiczającPch – należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielajpce tereny o rażnym prze-
znaczeniu (funkcji) lub rażnych zasadach zago-
spodarowania. 

6. Isfrastrukturze techsiczsej – należy przez to 
rozumieć ogał podziemnych i nadziemnych urzp-
dzew liniowych i kubaturowych służpcych zaopa-
trzeniu w wodę, odprowadzeniu ściekaw i wad 
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opadowych, zaopatrzeniu w energię elektrycznp, 
gaz i ciepło, telekomunikacji. 

7. Zagospodarowasiu tPmczasowPm – należy 
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania 
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub 
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, określo-
nej w planie. 

R o z d z i a ł   II 

Ustaiesia ogpise 

§ 5 

ZasadP ochrosP dziedzictwa kuiturowego  
i zabPtkpw oraz dpbr kuiturP wsppłczessej 

1. Ustala się konserwatorskp ochronę stanowisk 
archeologicznych (oznaczone na rysunku planu): 
1) Nr 9/13/83-27 RZP – osada pradziejowa, 

wczesnośredniowieczne ślady osadnictwa. 
2) Nr 9/80/83-27 RZP – osad kultury łużyckiej, 

pradziejowe ślady osadnictwa, wczesnośre-
dniowieczne ślady osadnictwa. 

3) Nr 42/126/83-27 RZP – pradziejowe ślady 
osadnictwa. 

4) Nr 43/127/83-27 RZP – ślady osadnictwa 
ludności kultury łużyckiej. 

2. Na terenie i w bezpośrednim spsiedztwie ww. 
stanowisk obowipzujp następujpce wymogi kon-
serwatorskie: 
a) Obowipzuje wymag przeprowadzenia ratow-

niczych badaw archeologicznych i wykopali-
skowych, koszty prac archeologicznych po-
nosi inwestor. 

b) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a 
dla robat niewymagajpcych pozwolenia na 
budowę przed uzyskaniem zaświadczenia po-
twierdzajpcego akceptację przyjęcia zgłosze-
nia wykonywania robat budowlanych, należy 
uzyskać pozwolenie Dolnoślpskiego Woje-
wadzkiego Konserwatora Zabytkaw na prze-
prowadzenie ziemnych robat budowlanych na 
terenie zabytkowym w trybie prac konserwa-
torskich. Ratownicze badania archeologiczne 
wykonywane metodp wykopaliskowp należy 
wykonać zgodnie z obowipzujpcymi przepi-
sami odrębnymi. 

c) Bez spełnienia ww. warunku dopuszcza się 
jedynie prowadzenie prac porzpdkowych, 
niewnikajpcych w głpb gruntu oraz prac rol-
niczych. 

3. Dla zamierzew inwestycyjnych zlokalizowanych 
poza rejonem występowania stanowiska arche-
ologicznego ustala się następujpce wymogi kon-
serwatorskie w zakresie ochrony archeologicz-
nej: 
a) Inwestor zobowipzany jest do pisemnego 

powiadomienia Dolnoślpskiego Wojewadzkie-
go Konserwatora Zabytkaw o terminie rozpo-
częcia i zakowczenia prac ziemnych z  
7-dniowym wyprzedzeniem. 

b) W przypadku wystppienia zabytkaw i obiek-
taw archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych badaw wykopaliskowych, za 
pozwoleniem Dolnoślpskiego Wojewadzkiego 
Konserwatora Zabytkaw. 

§ 6 

Szczegpise waruski zagospodarowasia terespw 
oraz ograsiczesia w ich użPtkowasiu 

1. TeresP zamksięte: 
1) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-

niczew zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w odległości do 20 m od granicy terenu za-
mkniętego, ustala się: 
a) Obowipzek uzgadniania z właściwymi 

służbami kolejowymi wszelkich inwestycji 
wymagajpcych uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia. 

b) Obowipzek uzgadniania wszelkich robat 
ziemnych. 

c) Zakaz prowadzenia wzdłuż linii kolejowej 
magistralnych przewodaw wodocipgo-
wych o średnicy większej niż 1620 mm. 

d) Zakaz lokalizacji masztaw (konstrukcji 
wieżowych) w odległości mniejszej niż 
wynosi ich planowana wysokość. 

e) Zakaz wprowadzania nasadzew zieleni wy-
sokiej w odległości mniejszej niż 15 m od 
osi skrajnego toru, z wyłpczeniem możli-
wości sadzenia gatunkaw drzew, ktarych 
wysokość może przekroczyć 10 m. 

2) Wzdłuż granicy z terenem kolejowym, liczpc 
od zewnętrznej granicy rowu odwadniajpcego 
teren kolejowy, podtorza lub podstawy nasy-
pu kolejowego, należy zachować pas terenu 
o szerokości min. 3,0 m służpcy jako awaryj-
na droga technologiczna dla potrzeb służb ko-
lejowych, straży pożarnej lub służb ratunko-
wych. 

2. EkosPstemP wodso-łąkowe: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiek-

taw hodowlanych oraz trwałego składowania 
surowcaw i materiaław masowych. 

2) Zaleca się wprowadzanie obudowy biologicz-
nej ciekaw zielenip wysokp z zapewnieniem 
dostępności dla służb melioracyjnych w celu 
prowadzenia bieżpcej konserwacji i prac in-
westycyjnych. 

3) W odległości do 3 m od linii rozgraniczajpcej 
ciekaw wodnych oznaczonych symbolem WS 
dopuszcza się zagospodarowanie wyłpcznie 
zielenip niskp, z zakazem lokalizowania 
wszelkiej zabudowy oraz ogrodzew. 

§ 7 

ZasadP modersizacji, rozbudowP i budowP  
sPstempw komusikacji i isfrastrukturP techsiczsej 

1. Komusikacja: 
1) Dopuszcza się etapowanie budowy projek-

towanych drag lub rozbudowy drag istnie-
jpcych w zakresie realizacji poszczegalnych 
odcinkaw drag oraz ich parametraw. 

2) Jeżeli wydzielona działka budowlana grani-
czy z drogami o rażnych klasach funkcjo-
nalnych włpczenie komunikacyjne należy 
wykonywać z drogi o niższej klasie funkcjo-
nalnej. 

3) Zagospodarowanie terenaw w rejonie skrzy-
żowaw drag, a w szczegalności ogrodzenia  
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i nasadzenia zieleni nie mogp powodować 
ograniczenia widoczności i pogarszać para-
metraw trajkptaw widoczności wyznacza-
nych zgodnie z obowipzujpcymi przepisami 
szczegalnymi. 

2. Isfrastruktura techsiczsa – zasadP ogpise: 
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej w liniach rozgraniczajpcych 
drag publicznych i wewnętrznych po uzgod-
nieniu z zarzpdcp drogi lub właścicielem te-
renu oraz na warunkach określonych w 
przepisach odrębnych. 

2) Dopuszcza się prowadzenie odcinkaw pod-
ziemnej lub napowietrznej infrastruktury 
technicznej przez tereny o innych funkcjach 
podstawowych, na warunkach uzgodnio-
nych z właścicielem lub zarzpdcp terenu 
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Zaopatrzesie w wodę: 
1) Sieć wodocipgowp należy prowadzić w li-

niach rozgraniczajpcych drag, zgodnie  
z obowipzujpcymi przepisami odrębnymi, 
z uwzględnieniem warunkaw dostępności 
do wody dla celaw przeciwpożarowych.  

2) Ustala się zakaz budowy własnych ujęć 
wodocipgowych zlokalizowanych na tere-
nach inwestora o głębokości przekraczajpcej 
30 m i poborze wody w ilości powyżej  
10 m3/dobę. 

4. Kasaiizacja sasitarsa: nie ustala się. 
5. Kasaiizacja deszczowa: 

Gławne kolektory kanalizacji deszczowej nale-
ży lokalizować rawnolegle do istniejpcego 
układu komunikacyjnego w liniach rozgranicza-
jpcych drag i ulic, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.  

6. EiektroesergetPka: nie ustala się. 
7. Zaopatrzesie w gaz: nie ustala się. 
8. Zaopatrzesie w ciepło: nie ustala się. 
9. Teiekomusikacja: 

Kablowp sieć telekomunikacyjnp należy pro-
wadzić w liniach rozgraniczajpcych drag (w 
chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 

10. Gospodarka odpadami: nie ustala się. 
11. Meiioracje: 

1) W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 
drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Dolnoślpski Zarzpd Melioracji i Urzpdzew 
Wodnych oraz dokonać naprawy układu 
drenażowego pod nadzorem inspektora  
z uprawnieniami w zakresie melioracji. 

2) Przed przystppieniem do prac w obrębie 
sieci urzpdzew melioracji szczegałowych na-
leży sporzpdzić dokumentację technicznp 
zawierajpcp sposab jej odbudowy. 

3) Ustala się obowipzek uzgodnienia prac koli-
dujpcych z urzpdzeniami melioracyjnymi  
z administratorem tych sieci. 

4) Dopuszcza się realizację nowych rowaw 
melioracyjnych, poszerzanie istniejpcych 
oraz zmianę ich przebiegu. 

§ 8 

TPmczasowe sposobP zagospodarowasia,  
urządzasia i użPtkowasia terespw 

Nie ustala się szczegalnych wymagaw w zakresie 
sposobu ani terminu tymczasowego zagospodaro-
wania terenaw. 

R o z d z i a ł   III 

Ustaiesia szczegpłowe 

§ 9 

KDGP 2/2 –droga głpwsa ruchu przPspieszosego, 
w cipgu drogi krajowej nr 8. 
1. Przezsaczesie podstawowe: 

Droga publiczna. 
2. ZasadP ochrosP i kształtowasia ładu przestrzes-

sego oraz wPmagasia wPsikające z potrzeb 
kształtowasia przestrzesi pubiiczsPch: 
1) Droga nie obsługuje bezpośrednio terenaw 

przyległych - obsługa tych terenaw wyłpcznie 
przez istniejpce i projektowane drogi publicz-
ne niższych kategorii funkcjonalnych. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji w liniach rozgrani-
czajpcych podziemnych i napowietrznych 
urzpdzew i sieci infrastruktury technicznej 
biegnpcych rawnolegle lub stycznie do drogi 
krajowej nr 8. 

3) Przebieg podziemnych i napowietrznych urzp-
dzew i sieci infrastruktury technicznej biegnp-
cych prostopadle do osi odcinka drogi krajo-
wej nr 8 należy uzgodnić na wstępnym etapie 
projektowania z Generalnp Dyrekcjp Drag 
Krajowych i Rutostrad, Oddział we Wrocła-
wiu. 

4) Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektaw usługowych (kioski, pawilony itp.). 

3. ParametrP i wskazsiki kształtowasia zabudowP 
oraz zagospodarowasia teresu: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczajpcych  

25–40 m. 
2) Minimalna szerokość jezdni 7,0 m. 
3) Przekraj ulicy: docelowo 2 jezdnia, po 2 pasy 

ruchu. 
§ 10 

01, 02 KDg – droga gospodarcza trassportu roise-
go. 
1. Przezsaczesie podstawowe:  

Drogi publiczne. 
2. Przezsaczesie dopuszczaise:  

Sieci i urzpdzenia infrastruktury technicznej. 
3. Ochrosa dziedzictwa kuiturowego i zabPtkpw 

oraz dpbr kuiturP wsppłczessej: 
Obowipzujp warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 3. 

§ 11 

TI – teresP isfrastrukturP techsiczsej. 
1. Przezsaczesie podstawowe: 

1) Sieci i urzpdzenia infrastruktury technicznej 
(przepompowania). 

2) Zielew urzpdzona. 
2. ParametrP i wskazsiki kształtowasia zabudowP 

oraz zagospodarowasia teresu: 
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Odległości obiektaw kubaturowych od linii roz-
graniczajpcej drag publicznych należy uzgodnić z 
zarzpdcp drogi. 

3. Ochrosa dziedzictwa kuiturowego i zabPtkpw 
oraz dpbr kuiturP wsppłczessej: 
W zakresie ochrony archeologicznej obowipzujp 
ustalenia § 5 ust. 3. 

§ 12 

01 – 07 R – teresP roise. 
1. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy 

kubaturowej, w tym rawnież siedlisk rolnikaw i 
innych obiektaw zwipzanych z produkcjp rolnp. 

2. Ustala się zakaz sytuowania ogrodzew wzdłuż 
drag gospodarczych transportu rolnego w odle-
głości mniejszej niż 5 m od osi drogi.  

3. Dopuszcza się lokalizację na terenach oznaczo-
nych symbolem R telekomunikacyjnych urzpdzew 
przekaźnikowych wraz z niezbędnymi urzpdze-
niami zasilajpcymi przy następujpcych kryte-
riach: 
1) powierzchnia działki nie może być większa 

niż 100 m2 i posiadać bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej lub poprzez inne drogi, 

2) teren działki należy ogrodzić w sposab unie-
możliwiajpcy przebywanie osobom postron-
nym, 

3) minimalna odległość od budynkaw przezna-
czonych na stały pobyt ludzi lub terenaw na 
ktarych takie budynki mogp powstać, musi 
być większa niż 800 m. 

4. Dopuszcza się lokalizację napowietrznych i pod-
ziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz 
zwipzanych z nimi urzpdzew. 

5. Dopuszcza się lokalizację nowych rowaw melio-
racyjnych. 

6. Oznaczone na rysunku planu tereny planowanej 
rozbudowy i modernizacji drogi krajowej nr 8  
i drogi wojewadzkiej nr 346 stanowip element 
informacyjny, ustalenie przebiegu drogi nastppi 
zgodnie z wymogami przepisaw odrębnych. 

7. W przypadkach uzasadnionych koniecznościp 
modernizacji lub rozbudowy układu komunika-
cyjnego dopuszcza się możliwość pozyskania i 
wydzielenia niezbędnego, przyległego do drogi 
publicznej pasa terenu i włpczenia go do drogi 
publicznej. 

§ 13 

01, 02 ZL – teres iaspw i zadrzewień. 
1. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy 

kubaturowej, w tym rawnież obiektaw zwipza-
nych z produkcjp leśnp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urzpdzew infra-
struktury technicznej. 

§ 14 

01 – 07 WS – wodP powierzchsiowe (rowy melio-
racyjne). 
1. Dopuszcza się likwidację, przesunięcie lub prze-

budowę istniejpcych rowaw melioracyjnych; w 
przypadku likwidacji lub przesunięcia rowu teren 
należy włpczyć do funkcji terenaw spsiadujp-
cych. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urzpdzew infra-
struktury technicznej. 

§ 15 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-
jp: obszary rehabilitacji istniejpcej zabudowy i infra-
struktury technicznej, obszary wymagajpce prze-
kształcew lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod 
budowę obiektaw handlowych, o ktarych mowa  
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny służpce organizacji imprez ma-
sowych oraz granice pomnikaw zagłady wraz ze 
strefami ochronnymi, określone na podstawie 
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenaw 
byłych hitlerowskich obozaw zagłady. 

R o z d z i a ł   IV 

Ustaiesia końcowe 

§ 16 

Ustala się stawkę służpcp naliczeniu opłaty, o ktarej 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – w wysokości 30%. 

§ 17 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wajtowi 
Gminy Kobierzyce. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD GMIND 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Załączsik sr 1 do  uchwałP RadP GmisP 
KobierzPce sr XXVII/331/08 z dsia  
28 iistopada 2008 r. (poz. 57) 
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Załączsik sr 2 do  uchwałP RadP GmisP 
KobierzPce sr XXVII/331/08 z dsia  
28 iistopada 2008 r. (poz. 57) 

 
 

ROZSTRZYGNIRCIE 
o sposobie rozpatrzesia uwag wsiesiosPch do projektu miejscowego piasu zagospodaro-

wasia przestrzessego połudsiowo-wschodsiej części obrębu Wierzbice podczas wPłożesia 
do pubiiczsego wgiądu 

 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicz-
nego wglpdu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikajpcych z art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z paźniejszymi zmianami). 

 
 
 
 

Załączsik sr 3 do  uchwałP RadP GmisP 
KobierzPce sr XXVII/331/08 z dsia  
28 iistopada 2008 r. (poz. 57) 

 
 

ROZSTRZYGNIRCIE 
o sposobie reaiizacji, zapisasPch w miejscowPm piasie, zagospodarowasia przestrzesse-
go połudsiowo-wschodsiej części obrębu Wierzbice iswestPcji z zakresu isfrastrukturP 
techsiczsej, ktpre saieżą do zadań włassPch gmisP oraz zasadach ich fisassowasia, 

zgodsie z przepisami o fisassach pubiiczsPch. 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej należpcych do zadaw własnych gminy, polegajpcych 
na budowie sieci wodocipgowej. 

§ 2 

1. Ustala się, że źradłem finansowania inwestycji, o ktarej mowa w § 1 będp: 
1) Środki własne gminy.  
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. 
3) Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt bankowy. 
5) Emisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źradeł finansowania niewymienionych  
w ust. 1, w tym rawnież finansowania inwestycji ze środkaw prywatnych. 

§ 3 

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wajtowi Gminy Kobierzyce. 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOAIERZYCE 
NR XXVII/332/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie uchwaiesia miejscowego piasu zagospodarowasia przestrzessego 
części obrębpw Wierzbice i Szczepaskowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzpdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 
ze zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 ze zmianami), w zwipzku z uchwałp Rady Gminy Kobierzyce 
nr XXXVII/493/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przystppienia do 
sporzpdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obrębaw Wierzbice i Szczepankowice oraz po stwierdzeniu zgodności ze 
„Zmianp studium uwarunkowaw i kierunkaw zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kobierzyce” uchwalonp przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałp 
nr XL/506/05 z dnia 24 marca 2005 r. Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części obrębaw Wierzbice i 
Szczepankowice, zwany dalej planem. 

2. Integralnp częścip planu jest rysunek planu w 
skali 1:2000 stanowipcy załpcznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Załpcznikami do niniejszej uchwały sp: 
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – załpcz-
nik nr 2. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, ktare należp do zadaw 
własnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych – załpcznik nr 3. 

R o z d z i a ł   I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w obrębach geo-
dezyjnych wsi Wierzbice i Szczepankowice, 
między drogp wojewadzkp nr 346, linip kolejowp 
nr 285 i granicp z obrębem Kuklice. 

2. Z ustalew planu wyłpcza się teren kolejowy w 
granicach dz. 378/1 w obrębie Wierzbice uznany 
za teren zamknięty decyzjp nr 42 Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 
grudnia 2000 r. 

3. Granicę obszaru objętego planem określono na 
rysunku planu w skali 1:2000, stanowipcym za-
łpcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Obowipzujpcymi ustaleniami planu sp następujp-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) Granica obszaru objętego planem. 
2) Linie rozgraniczajpce tereny o rażnym prze-

znaczeniu (funkcjach) lub rażnych zasadach 

zagospodarowania, wraz z oznaczeniami 
określajpcymi przeznaczenie terenaw. 

3) Granice stref ograniczew zabudowy i zago-
spodarowania terenu. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 
majp znaczenie informacyjne i niestanowip obo-
wipzujpcych ustalew planu. 

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniej-
szej uchwale kursywp nie powoduje dezaktuali-
zacji ustalew planu. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Teresie – należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajp-
cymi, oznaczony symbolem określajpcym prze-
znaczenie podstawowe. 

2. Przepisach odrębsPch – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nami wynikajpce z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych. 

3. Przezsaczesiu podstawowPm iub fuskcji pod-
stawowej – należy przez to rozumieć takie prze-
znaczenie lub funkcję, ktara przeważa na danym 
terenie wydzielonym liniami rozgraniczajpcymi. 

4. Przezsaczesiu dopuszczaisPm iub fuskcji do-
puszczaisej – należy przez to rozumieć rodzaje 
przeznaczenia lub funkcję innp niż podstawowa, 
ktara stanowi uzupełnienie lub wzbogaca funk-
cję podstawowp, jednocześnie nie kolidujpc z nip 
lub nie wykluczajpc możliwości zagospodarowa-
nia terenu w sposab określony przeznaczeniem 
podstawowym. 

5. Lisiach rozgrasiczającPch – należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielajpce tereny o rażnym prze-
znaczeniu (funkcji) lub rażnych zasadach zago-
spodarowania. 

6. Isfrastrukturze techsiczsej – należy przez to 
rozumieć ogał podziemnych i nadziemnych urzp-
dzew liniowych i kubaturowych służpcych zaopa-
trzeniu w wodę, odprowadzeniu ściekaw i wad 
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opadowych, zaopatrzeniu w energię elektrycznp, 
gaz i ciepło, telekomunikacji. 

7. Zagospodarowasiu tPmczasowPm – należy 
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania 
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub 
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, określo-
nej w planie. 

R o z d z i a ł   II 

Ustaiesia ogpise 

§ 5 

ZasadP ochrosP dziedzictwa kuiturowego  
i zabPtkpw oraz dpbr kuiturP wsppłczessej 

1. Ustala się konserwatorskp ochronę stanowisk 
archeologicznych (oznaczone na rysunku planu): 

1) Nr 2/73/83-27 RZP – ślady osadnictwa kul-
tury ceramiki sznurowej z okresu neolitu. 

2) Nr 4/75/83-27 RZP – osada z okresu neoli-
tu, osada kultury łużyckiej, osada kultury 
przeworskiej, osada pradziejowa, osada 
wczesnośredniowieczna. 

3) Nr 5/76/83-27 RZP – ślady osadnictwa kul-
tury pucharaw lejkowatych z okresu neoli-
tu, osada kultury łużyckiej, osada kultury 
przeworskiej, osada pradziejowa. 

4) Nr 6/77/83-27 RZP – ślady osadnictwa kul-
tury pucharaw lejkowatych z okresu neoli-
tu, osada kultury przeworskiej, osada pra-
dziejowa. 

5) Nr 7/78/83-27 RZP. 
6) Nr 8/79/83-27 RZP. 
7) Nr 11/82/83-27 RZP. 
8) Nr 21/105/83-27 RZP. 
9) Nr 22/106/83-27 RZP. 

10) Nr 23/107/83-27 RZP. 
11) Nr 24/108/83-27 RZP. 
12) Nr 25/109/83-27 RZP. 

2. Na terenie i w bezpośrednim spsiedztwie ww. 
stanowiska obowipzujp następujpce wymogi 
konserwatorskie: 
a) Obowipzuje wymag przeprowadzenia ratow-

niczych badaw archeologicznych i wykopali-
skowych, koszty prac archeologicznych po-
nosi inwestor. 

b) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,  
a dla robat niewymagajpcych pozwolenia na 
budowę przed uzyskaniem zaświadczenia po-
twierdzajpcego akceptację przyjęcia zgłosze-
nia wykonywania robat budowlanych, należy 
uzyskać pozwolenie Dolnoślpskiego Woje-
wadzkiego Konserwatora Zabytkaw na prze-
prowadzenie ziemnych robat budowlanych na 
terenie zabytkowym w trybie prac konserwa-
torskich. Ratownicze badania archeologiczne 
wykonywane metodp wykopaliskowp należy 
wykonać zgodnie z obowipzujpcymi przepi-
sami odrębnymi. 

c) Bez spełnienia ww. warunku dopuszcza się 
jedynie prowadzenie prac porzpdkowych, 
niewnikajpcych w głpb gruntu oraz prac rol-
niczych. 

3. Dla zamierzew inwestycyjnych zlokalizowanych 
poza rejonem występowania stanowiska arche-

ologicznego ustala się następujpce wymogi kon-
serwatorskie w zakresie ochrony archeologicznej: 
a) Inwestor zobowipzany jest do pisemnego 

powiadomienia Dolnoślpskiego Wojewadzkie-
go Konserwatora Zabytkaw o terminie rozpo-
częcia i zakowczenia prac ziemnych z 7- dnio-
wym wyprzedzeniem. 

b) W przypadku wystppienia zabytkaw i obiek-
taw archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych badaw wykopaliskowych, za 
pozwoleniem Dolnoślpskiego Wojewadzkiego 
Konserwatora Zabytkaw. 

§ 6 

Szczegpise waruski zagospodarowasia terespw 
oraz ograsiczesia w ich użPtkowasiu 

1. TeresP zamksięte: 
1) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-

niczew zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w odległości do 20 m od granicy terenu za-
mkniętego, ustala się: 
a) Obowipzek uzgadniania z właściwymi 

służbami kolejowymi wszelkich inwestycji 
wymagajpcych uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia. 

b) Obowipzek uzgadniania wszelkich robat 
ziemnych. 

c) Zakaz prowadzenia wzdłuż linii kolejowej 
magistralnych przewodaw wodocipgo-
wych o średnicy większej niż 1620 mm. 

d) Zakaz lokalizacji masztaw (konstrukcji 
wieżowych) w odległości mniejszej niż 
wynosi ich planowana wysokość. 

e) Zakaz wprowadzania nasadzew zieleni wy-
sokiej w odległości mniejszej niż 15 m od 
osi skrajnego toru, z wyłpczeniem możli-
wości sadzenia gatunkaw drzew, ktarych 
wysokość może przekroczyć 10 m. 

2) Wzdłuż granicy z terenem kolejowym, liczpc 
od zewnętrznej granicy rowu odwadniajpcego 
teren kolejowy, podtorza lub podstawy nasy-
pu kolejowego, należy zachować pas terenu 
o szerokości min. 3,0 m służpcy jako awaryj-
na droga technologiczna dla potrzeb służb ko-
lejowych, straży pożarnej lub służb ratunko-
wych. 

2. Sieci gazowe: 
1) Ustala się strefę ochronnp od gazocipgu wy-

sokiego ciśnienia WC Ø 300 PN 6,3 MPa  
o szerokościach: 
a) po 15 m od osi gazocipgu, w obrębie kta-

rej zagospodarowanie terenaw oraz lokali-
zacja podziemnych i napowietrznych sieci 
infrastruktury technicznej wymaga uzgod-
nienia z operatorem gazocipgu, 

b) po 35 m od osi gazocipgu, w obrębie kta-
rej ustala się zakaz lokalizacji kubaturo-
wych obiektaw usługowych wolno stojp-
cych oraz wbudowanych (jako funkcje 
towarzyszpce funkcjom podstawowym). 

2) W strefie ochronnej operator gazocipgu 
uprawniony jest do zapobiegania działalności 
mogpcej mieć negatywny wpływ na trwałość 
i prawidłowp eksploatację gazocipgu, 
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3) W ustala się obowipzek zapewnienia służbom 
technicznym swobodnego dojazdu do gazo-
cipgu oraz przemieszczania się wzdłuż i w ob-
rębie strefy ochronnej, 

4) W miejscach skrzyżowania gazocipgu wyso-
kiego ciśnienia WC Ø 300 PN 6,3 MPa z pro-
jektowanymi drogami, przejazdami i przej-
ściami należy zapewnić zachowanie parame-
traw bezpieczewstwa zgodnie z wymogami 
przepisaw szczegalnych – sposab zabezpie-
czenia gazocipgu wymaga uzgodnienia z ope-
ratorem gazocipgu. 

5) Ustala się zakaz sadzenia drzew i krzewaw w 
pasie 2 m od osi gazocipgu. 

3. EkosPstemP wodso-łąkowe: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiek-

taw hodowlanych oraz trwałego składowania 
surowcaw i materiaław masowych. 

2) Zaleca się wprowadzanie obudowy biologicz-
nej ciekaw zielenip wysokp z zapewnieniem 
dostępności dla służb melioracyjnych w celu 
prowadzenia bieżpcej konserwacji i prac in-
westycyjnych. 

3) W odległości do 3 m od linii rozgraniczajpcej 
ciekaw wodnych oznaczonych symbolem WS 
dopuszcza się zagospodarowanie wyłpcznie 
zielenip niskp, z zakazem lokalizowania 
wszelkiej zabudowy oraz ogrodzew. 

§ 7 

ZasadP modersizacji, rozbudowP i budowP 
sPstempw komusikacji i isfrastrukturP techsiczsej 

1. Komusikacja: 
1) Dopuszcza się etapowanie budowy projek-

towanych drag lub rozbudowy drag istnie-
jpcych w zakresie realizacji poszczegalnych 
odcinkaw drag oraz ich parametraw. 

2) Jeżeli wydzielona działka budowlana grani-
czy z drogami o rażnych klasach funkcjo-
nalnych włpczenie komunikacyjne należy 
wykonywać z drogi o niższej klasie funkcjo-
nalnej. 

3) Zagospodarowanie terenaw w rejonie skrzy-
żowaw drag, a w szczegalności ogrodzenia i 
nasadzenia zieleni, nie mogp powodować 
ograniczenia widoczności i pogarszać para-
metraw trajkptaw widoczności wyznacza-
nych zgodnie z obowipzujpcymi przepisami 
szczegalnymi. 

2. Isfrastruktura techsiczsa – zasadP ogpise: 
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej w liniach rozgraniczajpcych 
drag publicznych i wewnętrznych po uzgod-
nieniu z zarzpdcp drogi lub właścicielem te-
renu oraz na warunkach określonych w 
przepisach odrębnych. 

2) Dopuszcza się prowadzenie odcinkaw pod-
ziemnej lub napowietrznej infrastruktury 
technicznej przez tereny o innych funkcjach 
podstawowych, na warunkach uzgodnio-
nych z właścicielem lub zarzpdcp terenu 
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Zaopatrzesie w wodę: 

1) Sieć wodocipgowp należy prowadzić w li-
niach rozgraniczajpcych drag, zgodnie  
z obowipzujpcymi przepisami odrębnymi, z 
uwzględnieniem warunkaw dostępności do 
wody dla celaw przeciwpożarowych.  

2) Ustala się zakaz budowy własnych ujęć 
wodocipgowych zlokalizowanych na tere-
nach inwestora o głębokości przekraczajpcej 
30 m i poborze wody w ilości powyżej  
10 m3/dobę. 

4. Kasaiizacja sasitarsa: nie ustala się 
5. Kasaiizacja deszczowa: 

Gławne kolektory kanalizacji deszczowej nale-
ży lokalizować rawnolegle do istniejpcego 
układu komunikacyjnego w liniach rozgranicza-
jpcych drag i ulic, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.  

6. EiektroesergetPka: nie ustala się 
7. Zaopatrzesie w gaz: 

Rozdzielczp sieć gazowp należy prowadzić po-
za liniami rozgraniczajpcymi drag zgodnie  
z przepisami odrębnymi. 

8. Zaopatrzesie w ciepło: nie ustala się. 
9. Teiekomusikacja: 

Kablowp sieć telekomunikacyjnp należy pro-
wadzić w liniach rozgraniczajpcych drag (w 
chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 

10. Gospodarka odpadami: nie ustala się 
11. Meiioracje: 

1) W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 
drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Dolnoślpski Zarzpd Melioracji i Urzpdzew 
Wodnych oraz dokonać naprawy układu 
drenażowego pod nadzorem inspektora  
z uprawnieniami w zakresie melioracji. 

2) Przed przystppieniem do prac w obrębie 
sieci urzpdzew melioracji szczegałowych na-
leży sporzpdzić dokumentację techniczna 
zawierajpcp sposab jej odbudowy. 

3) Ustala się obowipzek uzgodnienia prac koli-
dujpcych z urzpdzeniami melioracyjnymi  
z administratorem tych sieci. 

4) Dopuszcza się realizację nowych rowaw 
melioracyjnych, poszerzanie istniejpcych 
oraz zmianę ich przebiegu. 

§ 8 

TPmczasowe sposobP zagospodarowasia,  
urządzasia i użPtkowasia terespw 

Nie ustala się szczegalnych wymagaw w zakresie 
sposobu ani terminu tymczasowego zagospodaro-
wania terenaw. 

R o z d z i a ł   III 

Ustaiesia szczegpłowe 

§ 9 

KDG 1/2 –droga głpwsa, śladem drogi wojewadz-
kiej nr 346 (Środa Ślpska – Oława). 
1. Przezsaczesie podstawowe: 

Droga publiczna. 
2. ZasadP ochrosP i kształtowasia ładu przestrzes-

sego oraz wPmagasia wPsikające z potrzeb 
kształtowasia przestrzesi pubiiczsPch: 
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1) Droga nie obsługuje bezpośrednio terenaw 
przyległych – obsługa tych terenaw wyłpcz-
nie przez istniejpce i projektowane drogi pu-
bliczne niższych kategorii funkcjonalnych. 

2) Dopuszcza się prowadzenie kratkich odcin-
kaw sieci lub przyłpczy poprzecznie do linii 
rozgraniczajpcych drogi wojewadzkiej nr 346 
wyłpcznie za zgodp Dolnoślpskiego Zarzpdu 
Drag Wojewadzkich – lokalizację sieci oraz 
warunki jej realizacji należy uzgodnić na 
wstępnym etapie projektowania z Dolnoślp-
skim Zarzpdem Drag Wojewadzkich. 

3) Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektaw usługowych (kioski, pawilony itp.). 

3. ParametrP i wskazsiki kształtowasia zabudowP 
oraz zagospodarowasia teresu: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczajpcych 15 – 

25 m. 
2) Minimalna szerokość jezdni 7,0 m. 
3) Przekraj ulicy: 1 jezdnia, min. 2 pasy ruchu. 

§ 10 

KDD 1/2 – przezsaczesie podstawowe – droga 
dojazdowa. 
1. Przezsaczesie dopuszczaise: 

1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej re-
alizowane za zgodp zarzpdcy drogi i zgodnie 
w wymaganiami przepisaw odrębnych, zielew 
urzpdzona. 

2) Dopuszcza się za zgodp zarzpdcy ulicy lokali-
zację urzpdzew pomiarowo-kontrolnych zwip-
zanych z podziemnp infrastrukturp technicznp 
przy liniach rozgraniczajpcych ulicy lub na te-
renie towarzyszpcej zieleni urzpdzonej – loka-
lizacja tych urzpdzew nie może powodować 
ograniczenia widoczności, powodować za-
grożenia ruchu oraz utrudniać pieszym poru-
szanie się po chodnikach. 

2. ZasadP ochrosP i kształtowasia ładu przestrzes-
sego oraz wPmagasia wPsikające z potrzeb 
kształtowasia przestrzesi pubiiczsPch:  
Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-
wych obiektaw usługowych (kioski, pawilony itp.). 

3. ParametrP i wskazsiki kształtowasia zabudowP 
oraz zagospodarowasia teresu: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczajpcych 12 – 

20 m. 
2) Przekraj ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

§ 11 

01 – 03 KDg – droga gospodarcza trassportu roi-
sego. 
1. Przezsaczesie podstawowe:  

Drogi publiczne. 
2. Przezsaczesie dopuszczaise:  

Sieci i urzpdzenia infrastruktury technicznej. 
3. Ochrosa dziedzictwa kuiturowego i zabPtkpw 

oraz dpbr kuiturP wsppłczessej: 
Obowipzujp warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 3. 

§ 12 

01 – 05 R – teresP roise. 
1. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy 

kubaturowej, w tym rawnież siedlisk rolnikaw i 
innych obiektaw zwipzanych z produkcjp rolnp. 

2. Ustala się zakaz sytuowania ogrodzew wzdłuż 
drag gospodarczych transportu rolnego w odle-
głości mniejszej niż 5 m od osi drogi.  

3. Dopuszcza się lokalizację na terenach oznaczo-
nych symbolem R telekomunikacyjnych urzpdzew 
przekaźnikowych wraz z niezbędnymi urzpdze-
niami zasilajpcymi przy następujpcych kryte-
riach: 
a) powierzchnia działki nie może być większa 

niż 100 m2 i posiadać bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej lub poprzez inne drogi, 

b) teren działki należy ogrodzić w sposab unie-
możliwiajpcy przebywanie osobom postron-
nym, 

c) minimalna odległość od budynkaw przezna-
czonych na stały pobyt ludzi lub terenaw na 
ktarych takie budynki mogp powstać, musi 
być większa niż 800 m. 

4. Dopuszcza się lokalizację nowych rowaw melio-
racyjnych. 

5. Oznaczony na rysunku planu teren planowanego 
obejścia drogowego na drodze wojewadzkiej nr 
346 stanowi element informacyjny, ustalenie 
przebiegu drogi nastppi zgodnie z wymogami 
przepisaw odrębnych. 

6. W przypadkach uzasadnionych koniecznościp 
modernizacji lub rozbudowy układu komunika-
cyjnego dopuszcza się możliwość pozyskania  
i wydzielenia niezbędnego, przyległego do drogi 
publicznej pasa terenu i włpczenia go do drogi 
publicznej. 

§ 13 

ZL – teres iaspw i zadrzewień. 
1. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy 

kubaturowej, w tym rawnież obiektaw zwipza-
nych z produkcjp leśnp. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urzpdzew infra-
struktury technicznej. 

§ 14 

01 – 05 WS – wodP powierzchsiowe (rowP meiio-
racPjse). 
1. Dopuszcza się likwidację, przesunięcie lub prze-

budowę istniejpcych rowaw melioracyjnych; w 
przypadku likwidacji lub przesunięcia rowu teren 
należy włpczyć do funkcji terenaw spsiadujp-
cych. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urzpdzew infra-
struktury technicznej. 

§ 15 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-
jp: obszary rehabilitacji istniejpcej zabudowy i infra-
struktury technicznej, obszary wymagajpce prze-
kształcew lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod 
budowę obiektaw handlowych, o ktarych mowa  
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny służpce organizacji imprez ma-
sowych oraz granice pomnikaw zagłady wraz ze 
strefami ochronnymi, określone na podstawie 
ustawy z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenaw 
byłych hitlerowskich obozaw zagłady. 
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R o z d z i a ł   IV 

Ustaiesia końcowe 

§ 16 

Ustala się stawkę służpcp naliczeniu opłaty, o ktarej 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – w wysokości 30%. 

§ 17 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wajtowi 
Gminy Kobierzyce. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCD 

RRDD GMIND 
 

CZESŁAW CZERWIEC 
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Załączsik sr 1 RadP GmisP KobierzPce 
sr XXVII/332/08 z dsia 28 iistopada 
2008 r. (poz. 58) 
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Załączsik sr 2 RadP GmisP KobierzPce 
sr XXVII/332/08 z dsia 28 iistopada 
2008 r. (poz. 58) 

 
 

ROZSTRZYGNIRCIE 
o sposobie rozpatrzesia uwag wsiesiosPch do projektu miejscowego piasu zagospodaro-
wasia przestrzessego części obrębpw Wierzbice i Szczepaskowice podczas wPłożesia do 

pubiiczsego wgiądu 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicz-
nego wglpdu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikajpcych z art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z paźniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 

Załączsik sr 3 RadP GmisP KobierzPce 
sr XXVII/332/08 z dsia 28 iistopada 
2008 r. (poz. 58) 

 
 

ROZSTRZYGNIRCIE 
o sposobie reaiizacji, zapisasPch w miejscowPm piasie, zagospodarowasia przestrzesse-
go części obrębpw Wierzbice i Szczepaskowie iswestPcji z zakresu isfrastrukturP tech-
siczsej, ktpre saieżą do zadań włassPch gmisP oraz zasadach ich fisassowasia, zgodsie  

z przepisami o fisassach pubiiczsPch 
 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej należpcych do zadaw własnych gminy, polegajpcych 
na budowie sieci wodocipgowej. 

§ 2 

1. Ustala się, że źradłem finansowania inwestycji, o ktarej mowa w § 1, będp: 
1) Środki własne gminy. 
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. 
3) Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt bankowy. 
5) Emisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źradeł finansowania niewymienionych w 
ust. 1, w tym rawnież finansowania inwestycji ze środkaw prywatnych. 

§ 3 

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wajtowi Gminy Kobierzyce. 
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59 

UCHWAŁA RADY GMINY KOAIERZYCE 
NR XXVIII/345/08 

z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie wPsokości oraz szczegpłowPch zasad przPzsawasia i wPpłacasia 
sauczPcieiskiego dodatku mieszkasiowego dia sauczPcieii zatrudsiosPch w 
szkołach i piacpwkach oświatowPch, dia ktprPch orgasem prowadzącPm 
                                      jest Gmisa KobierzPce 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzpdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość oraz szczegałowe zasady 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placawkach oświatowych, dla ktarych 
organem prowadzpcym jest Gmina Kobierzyce, w 
roku 2009. 

§ 2 

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowipzkowego 
wymiaru godzin, posiadajpcemu kwalifikacje wy-
magane do zajmowanego stanowiska, przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy, uzależniony 
od stanu rodzinnego. 

§ 3 

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osab w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1. przy jednej osobie w rodzinie – 70 zł, 
2. przy dwach osobach w rodzinie – 90 zł, 
3. przy trzech osobach w rodzinie – 110 zł, 
4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie –  

130 zł. 

§ 4 

1. Do członkaw rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku zalicza się wspalnie z nim zamiesz-
kujpcych: 
1) małżonka nauczyciela,  
2) pozostajpce na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukow-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukowczenia 
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo po-
nadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukowczenia 
21 roku życia, 

3) pozostajpce na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujpce 
dzieci będpce studentami, do czasu ukowcze-
nia studiaw wyższych, nie dłużej jednak niż 
do ukowczenia 26 roku życia, 

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadajpce wła-
snego źradła dochodaw. 

5) rodzicaw nauczyciela, pozostajpcych na jego 
wyłpcznym utrzymaniu. 

2. O zaistniałej zmianie liczby członkaw rodziny, o 
ktarych mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujpcy 
dodatek jest obowipzany niezwłocznie powia-
domić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły 
otrzymujpcy dodatek – organ prowadzpcy szko-
łę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora 
szkoły lub organu prowadzpcego szkołę o zmia-
nie liczby członkaw rodziny, nienależnie pobrane 
przez nauczyciela świadczenie podlega zwroto-
wi. 

§ 5 

Nauczycielowi i jego wspałmałżonkowi, będpcemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkujpcemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w 
wysokości określonej w § 3. Małżonkowie wspalnie 
określajp pracodawcę, ktary będzie im wypłacał ten 
dodatek. 

§ 6 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o ktarych mowa w § 5, na ich wspalny wniosek. 
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrek-
torowi Wajt Gminy Kobierzyce. 

§ 7 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

nia przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesipca następujpcego 

po miesipcu, w ktarym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach: 
1) nieświadczenia pracy, za ktare przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku chorobowego, 
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- 
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tek wypłaca się nie dłużej niż do kowca okre-
su, na ktary umowa ta była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 

przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 
przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XIV/179/07 Rady Gminy 
Kobierzyce z dnia 27 października 2007 r. w spra-
wie wysokości oraz szczegałowych zasad przy-
znawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placawkach oświatowych, dla ktarych 
organem prowadzpcym jest Gmina Kobierzyce. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 
NR XXX/171/2008 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaiesia szczegpłowPch waruskpw przPzsawasia i pososzesia 
odpłatsości za usługi opiekuńcze i specjaiistPczse usługi opiekuńcze oraz 
szczegpłowPch waruskpw częściowego iub całkowitego zwoisiesia od opłat 
                                    oraz trPbu ich pobierasia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorzpdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
art. 17 ust. 1 pkt 11 w zwipzku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku Nr 115, poz. 728 ze 
zmianami) Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Usługi opiekuwcze lub specjalistyczne usługi opie-
kuwcze świadczone sp przez opiekunki w miejscu 
zamieszkania osoby korzystajpcej. 

§ 2 

Usługi opiekuwcze lub specjalistyczne usługi opie-
kuwcze przyznaje się nieodpłatnie wnioskodawcom, 
ktarych dochad na osobę samotnp lub dochad na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy spo-
łecznej. Przyznanie usług następuje w drodze decy-
zji administracyjnej, w ktarej określa się zakres  
i częstotliwość usług oraz miejsce ich świadczenia, 
a także wysokość odpłatności, jeżeli osoba ktarej 
przyznano świadczenia, zobowipzana jest do czę-

ściowego lub całkowitego pokrycia kosztaw tych 
usług. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-3/688/08 z dnia 23 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 2 zdanie 2). 

§ 3 

Do ustalenia odpłatności za usługi opiekuwcze i 
specjalistyczne usługi opiekuwcze stawka za 1 go-
dzinę usług wynosi 5% kwoty zasiłku pielęgnacyj-
nego. 

§ 4 

Odpłatność za usługi ustala się w zależności od 
posiadanego dochodu na osobę. 
Odpłatność ustala się następujpco: 

 
Dochad na osobę w rodzinie liczony 

procentowo od kryterium  
dochodowego określonego w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu kosztaw liczona  
w % od stawki za 1 godzinę osoby 

samotnej 

Wysokość zwrotu kosztaw liczona  
w % stawki za 1 godzinę osoby  

w rodzinie 

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 
101–150 10 15 
151–200 15 20 
201–300 20 25 
301–400 25 30 

powyżej 400 100 100 
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§ 5 

Osoby zobowipzane do ponoszenia odpłatności za 
usługi opiekuwcze mogp być częściowo lub całko-
wicie zwolnione od ponoszenia kosztaw na ich 
wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, w 
szczegalnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza 
ze względu na: 
1. korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuw-

czych, 
2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka 

rodziny w domu pomocy społecznej, 
3. zdarzenie losowe, 
4. konieczność korzystania z usług opiekuwczych 

przez więcej niż jednp osobę. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
ślpskiego NK.II.0911-3/688/08 z dnia  
23 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 5 
we fragmencie: „na ich wniosek lub na wniosek 
pracownika socjalnego”). 

§ 6 

1. Rozliczenie wydatkaw za usługi opiekuwcze na-
stępujpce  za okresy miesięczne. 

2. Odpłatność wnoszona jest na konto bankowe 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kon-
dratowicach do dnia 15 każdego miesipca przez 
osobę zobowipzanp lub za pośrednictwem oso-
by, ktara sprawuje usługi. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXIV/131/96 Rady Gminy w 
Kondratowicach z dnia 30 grudnia 1996 roku w 

sprawie szczegałowych zasad ustalania zwrotu 
przez świadczeniobiorcę wydatkaw na usługi opie-
kuwcze, trybu pobierania opłat i warunkaw czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te 
usługi. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ 9 

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakato-
wanie jej na tablicy ogłoszew w Urzędzie Gminy w 
Kondratowicach. 

§ 10 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Wojewadztwa Dolnoślpskiego. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewadztwa 
Dolnoślpskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
ALEKSANDER SKORUPSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE 
NR XX/121/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie uchwaiesia zmiasP miejscowego piasu zagospodarowasia prze-
strzessego teresu działki sr 129/1 w obrębie wsi Aartoszpw, w gmisie 
                                              Legsickie Poie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzpdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 
Nr 153, poz. 1271; 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), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492), oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole 
nr III/13/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. o przystppieniu do sporzpdzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położone-
go we wsi Bartoszaw, w gminie Legnickie Pole uchwala się, co następuje: 
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R o z d z i a ł   1 

PrzepisP ogpise 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki nr 129/1, położo-
nego w obrębie wsi Bartoszaw, po stwierdzeniu 
jego zgodności z ustaleniami studium uwarun-
kowaw i kierunkaw zagospodarowania prze-
strzennego gminy, uchwalone-go uchwałp Rady 
Gminy Legnickie Pole nr IV/14/98 z dnia  
30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałami:  
nr XVI/82/2004 z dnia 19 lipca 2004 r.  
i nr VIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu. 

3. Integralnymi częściami planu sp następujpce 
załpczniki:  
1) załpcznik nr 1 – rysunek planu w skali 

1:2000, 
2) załpcznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załpcznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, ktare na-
leżp do zadaw własnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania.         

§ 2 

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
działek nr 129/1 we wsi Bartoszaw, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć za-
łpcznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały w 
skali 1:2000, 

3) obowipzujpcych przepisach – należy przez to 
rozumieć przepisy obowipzujpce w dniu wej-
ścia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy 
zmienione po uchwaleniu planu, ale nie-
sprzeczne z ustaleniami planu, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony liniami rozgraniczajpcymi, ozna-
czony symbolem przeznaczenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, ktare przeważa 
na danym terenie, 

6) przeznaczeniu uzupełniajpcym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawo-
we, ktare uzupełniajp lub wzbogacajp przezna-
czenie podstawowe, 

7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się 
przez to stosunek sumy powierzchni ogalnej 
rzutaw przyziemi obiektaw stałych zlokalizo-
wanych na działce (terenie) do powierzchni 
działki (terenu), 

8) wskaźniku intensywności zabudowy działki – 
rozumie się przez to stosunek sumy po-
wierzchni ogalnej zabudowy wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych, łpcznie z powierzchnip 
ogalnp poddaszy, liczonp według obowipzujp-
cych przepisaw, obiektaw kubaturowych zlo-
kalizowanych na działce (terenie) do po-
wierzchni działki (terenu), 

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
zgodnie z definicjp zawartp w rozporzpdzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunkaw technicznych ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z paźn. zm.), 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to linię (granicę), ktarej nie może prze-
kroczyć zabudowa kubaturowa.  

§ 3 

1. Następujpce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sp obowipzujpcymi ustaleniami planu: 
1) granice opracowania planu, 
2) linie rozgraniczajpce tereny o rażnym prze-

znaczeniu i rażnych zasadach zagospodaro-
wania, 

3) oznaczenia literowe terenaw, odnoszpce się 
do ich przeznaczenia oraz warunkaw zago-
spodarowania, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 

stanowip informacje niebędpce ustaleniami pla-
nu. 

R o z d z i a ł  2 

Ustaiesia szczegpłowe 

§ 4 

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem RM/U: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa za-

grodowa; 
2) przeznaczenie uzupełniajpce – usługi nieucipż-

liwe, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
urzpdzenia infrastruktury technicznej, zielew 
przydomowa. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem ZP:  
1) przeznaczenie podstawowe – zielew urzpdzo-

na; 
2) przeznaczenie uzupełniajpce – urzpdzenia in-

frastruktury technicznej. 
3. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem KZ 1x2: 
przeznaczenie podstawowe – ulica klasy zbior-
czej, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu. 

§ 5 

Ustala się następujpce zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 
1) budynki winny charakteryzować się  jednako-

wymi lub zbliżonymi do siebie parametrami 
kształtowania zabudowy w zakresie formy i po-
krycia dachaw, elementaw wykowczeniowych i 
kolorystyki elewacji; 

2) elementy małej architektury, ogrodzew itp., wy-
stępujpce w obrębie poszczegalnych działek bu-
dowlanych, winny cechować się podobnym cha-
rakterem. 

§ 6 

Ustala się następujpce zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie tere-

nu objętego planem winny spełniać wymagania  
z zakresu ochrony środowiska, określone sto-
sownymi przepisami odrębnymi; 

2) dachy budynkaw winny posiadać formę trady-
cyjnp (spadziste, symetryczne), kpt nachylenia 
połaci dachowych od 30 do 45 stopni. 
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§ 7 

Ustala się następujpce zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytkaw oraz dabr kultury wspał-
czesnej: 
1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzo-

nych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy 
przedmioty, ktare mogp pochodzić z minionych 
epok, należy powiadomić służby Wojewadzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytkaw; 

2) zasad ochrony dabr kultury wspałczesnej nie 
ustala się ze względu na ich brak w obszarze 
planu. 

§ 8 

Ustala się następujpce wymagania wynikajpce  
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  
1) w przestrzenie publiczne drag i ulic należy w 

maksymalnym stopniu – tam gdzie to możliwe – 
wprowadzać zielew urzpdzonp – wysokp i niskp; 

2) obiekty małej architektury oraz urzpdzenia tech-
niczne należy lokalizować w przestrzeniach pu-
blicznych drag i ulic w taki sposab, by nie ogra-
niczały one możliwości swobodnego przejścia 
lub przejazdu; 

3) tablice reklamowe, a także elementy zieleni, 
mogp być umieszczane (wprowadzane) na tere-
nach drag i ulic w taki sposab, by nie ogranicza-
ły widoczności i nie zagrażały bezpieczewstwu 
ruchu. 

§ 9 

Ustala się następujpce parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalnp linię zabudowy w odległości  

10 m od granicy terenu od strony istniejpcej 
drogi powiatowej, od pozostałych granic – w 
odległości 4 m; 

2) maksymalna wysokość budynkaw – dwie kon-
dygnacje, w tym poddasze użytkowe; 

3) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35; 
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

– 0,4;  
5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej – 0,3. 

§ 10 

Wymagaw dotyczpcych terenaw lub obiektaw pod-
legajpcych ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisaw, nie ustala się ze względu na ich 
brak w obszarze planu. 

§ 11 

Ustala się następujpce szczegałowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalnp powierzchnię działki – 700 m2; 
2) minimalnp szerokość frontu działki – 18 m. 

§ 12 

Szczegalnych warunkaw zagospodarowania tere-
naw oraz ograniczew w ich użytkowaniu nie ustala 
się. 

§ 13 

Ustala się następujpce zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemaw komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej: 

1) wjazd na teren RM/U od strony istniejpcej dro-
gi powiatowej; 

2) dostawę wody do celaw bytowych i przeciw-
pożarowych z istniejpcych i projektowanych 
sieci komunalnych; 

3) zrzut ściekaw sanitarnych do istniejpcych i pro-
jektowanych komunalnych sieci ściekowych; 

4) odprowadzenie wad opadowych do istniejp-
cych i projektowanych sieci deszczowych; 

5) zasilanie projektowanego zainwestowania w 
energię elektrycznp z istniejpcych lub projek-
towanych sieci elektroenergetycznych i stacji 
transformatorowych na warunkach określo-
nych przez zarzpdcę sieci; 

6) rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie 
linii kablowych i budowę stacji transformato-
rowych, dopuszcza się budowę linii napo-
wietrzno-kablowych i napowietrznych; 

7) obowipzek zachowania normatywnych odle-
głości zabudowy od istniejpcych i projektowa-
nych sieci elektroenergetycznych, usuwanie 
ewentualnych kolizji po uzgodnieniu z zarzpdcp 
sieci, na koszt właściciela terenu (inwestora); 

8) linie zabudowy nie dotyczp budynkaw stacji 
transformatorowych, dopuszcza się ich usytu-
owanie w odległości do 1,5 m od granic dział-
ki;   

9) ogrzewanie budynkaw w oparciu o indywidu-
alne instalacje grzewcze zasilane gazem, ener-
gip elektrycznp, olejem opałowym lub paliwem 
stałym, przy spełnieniu wymogaw ochrony 
środowiska; 

10) gromadzenie odpadaw komunalnych w szczel-
nych pojemnikach, a następnie unieszkodliwia-
nie na terenie składowiska odpadaw; 

11) obsługę telefonicznp z sieci przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych. 

§ 14 

Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzpdzania i użytkowania terenaw nie ustala 
się. 

R o z d z i a ł   3 

PrzepisP końcowe 

§ 15 

Ustala się stawkę procentowp, służpcp naliczaniu 
jednorazowej opłaty, o ktarej mowa w art. 36  
ust. 4, pobieranej przy sprzedaży nieruchomości, 
zwipzanej ze wzrostem jej wartości w wyniku 
uchwalenia planu, w wysokości 30%, z dniem wej-
ścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Gminy 
Legnickie Pole. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
 

DARIUSZ MENDRYK 
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Załączsik sr 2 do uchwałP RadP GmisP 
Legsickie Poie sr XX/121/08 z dsia  
30 pazdziersika 2008 r. (poz. 61) 

 
 

ROZSTRZYGNIRCIE 
O SPOSOAIE ROZPATRZENIA UWAG 
WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 

 
 
 

UWRG NIE WNIESIONO 
 
 
 
 
 

Załączsik sr 3 do uchwałP RadP GmisP 
Legsickie Poie sr XX/121/08 z dsia  
30 pazdziersika 2008 r. (poz. 61) 

 
 

ROZSTRZYGNIRCIE 
O SPOSOAIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻU DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, Rada Gminy Legnickie Pole stwierdza: 
 
1. Uchwalenie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzenne-go obszaru po-

łożonego we wsi Bartoszaw nie powoduje dodatkowych potrzeb realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej. 

2. W zwipzku z pkt 1 określanie zasad ich finansowania jest bezprzedmiotowe. 
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UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH 
NR XXXII/171/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie zaiiczesia do kategorii gmissPch drpg położosPch sa teresie  
GmisP Miłkowice 

 Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136, Nr 192, 
poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzpdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) 
uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Zalicza się do kategorii drag gminnych następujpce 
drogi należpce do Gminy Miłkowice: 
1. droga w miejscowości Grzymalin o długości 500 
m, 
2. drogi w miejscowości Rzeszotary – Dobrzejaw 

– ul. Cegielniana o długości 935,43 m 
– droga bez nazwy (odnoga ul. Cegielnianej)  

o długości 290 m. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Gminy 
Miłkowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
TADEUSZ GŁADYSZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR XXX/263/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie pomocP zdrowotsej dia sauczPcieii zatrudsiosPch w piacpwkach 
oświatowPch prowadzosPch przez Gmisę PodgprzPs 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzpdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami ) oraz art. 72 w zwipzku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała określa rodzaje, warunki i sposab przy-
znawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz nauczycieli emerytaw i rencistaw.  

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotnp dla na-
uczycieli  zabezpieczone sp corocznie w uchwale 
budżetowej gminy. 

§ 2 

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomo-
gi pieniężnej – zapomoga zdrowotna. 

§ 3 

1. Zapomoga zdrowotna może być przyznana na-
uczycielowi, nauczycielowi emerytowi bpdź ren-
ciście znajdujpcemu się w ciężkiej sytuacji mate-
rialnej spowodowanej chorobp. 

2. Zapomoga zdrowotna przyznawana jest na 
wniosek zainteresowanego, zawierajpcy opis sy-
tuacji zdrowotnej i materialnej. Wzar wniosku 
stanowi załpcznik nr 1 do niniejszej uchwały 

3. Do wniosku dołpcza się : 
1) dokumentację potwierdzajpcp dochody rodzi-

ny (brutto) za okres trzech miesięcy poprze-
dzajpcych złożenie wniosku; 

2) dokumentację potwierdzajpcp stan zdrowia; 
3) dokumentację potwierdzajpcp koszty pono-

szone na leczenie; 
4) zaświadczenie dyrektora szkoły o pozosta-

waniu w zatrudnieniu (emeryturze, rencie). 

§ 4 

1. Zapomogę zdrowotnp przyznaj e Wajt Gminy. 
2. Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej roz-

patrywane będp cztery razy w roku, w miesip-
cach: marzec, czerwiec, wrzesiew i grudziew.  

3. Wnioski należy składać w terminach do 28 lute-
go, 31 maja, 31 sierpnia oraz do 30 listopada 
danego roku kalendarzowego, w sekretariacie 
Urzędu Gminy Podgarzyn.  

4. W szczegalnie uzasadnionych przypadkach Wajt 
Gminy może przyznać zapomogę zdrowotnp po-
za terminami określonymi w ust. 2.  

5. Pomoc zdrowotna jest świadczeniem uznanio-
wym.  

6. Świadczenia przyznawane będp do wysokości 
posiadanych środkaw finansowych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Gminy 
Podgarzyn. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie !4 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR XXX/264/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie przPjęcia sa rok 2009 reguiamisu wPsagradzasia sauczPcieii 
szkpł i piacpwek oświatowPch prowadzosPch przez Gmisę PodgprzPs oraz 
wPkazu tPgodsiowego obowiązkowego wPmiaru godzis zajęć dPdaktPcz-
sPch, opiekuńczPch i wPchowawczPch dia sauczPcieii pełsiącPch fuskcje 
                            kierowsicze i pedagogpw szkoisPch 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 49 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 oraz art.54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z paźn. zm.) 
w zwipzku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzpdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z paźn. zm.) 
z uwzględnieniem  rozporzpdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogalnych warunkaw przyznawania do-
datkaw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w 
dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z paźn. zm.) po 
uzgodnieniu ze zwipzkami zawodowymi zrzeszajpcymi nauczycieli, Rada 
Gminy Podgarzyn uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się regulamin określajpcy wysokość dodat-
kaw za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i 
za warunki pracy oraz szczegałowe warunki przy-
znawania tych dodatkaw, sposobu obliczania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz wy-
sokość i warunki wypłacania nagrad i innych 
świadczew ze stosunku pracy w niżej określonym 
brzmieniu: 

R O Z D Z I R Ł   I 

Postasowiesia wstępse 

§ 2 

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa roz-
porzpdzenie  Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogalnych warunkaw przyznawania 
dodatkaw do wynagrodzenia zasadniczego  oraz  
wynagrodzenia  za  pracę  w  dniu  wolnym  od  
pracy (Dz.  U.  z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z paźn. 
zm.).    

§ 3 

Regulamin określa  dla nauczycieli posiadajpcych 
poszczegalne stopnie awansu zawodowego, spo-
sab ustalania wysokości i szczegałowe zasady 
przyznawania: 
1. dodatku za wysługę lat, 
2. dodatku motywacyjnego, 
3. dodatku funkcyjnego oraz za sprawowanie funk-

cji opiekuna stażu i wychowawstwa klasy, 
4. dodatkaw za warunki pracy,  
5. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, 
6. nagrad i innych świadczew wynikajpcych ze sto-

sunku pracy, 
7. nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.   

§ 4 

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

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674  z paźn. zm.),  

2. rozporzpdzeniu – rozumie się przez to rozpo-
rzpdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r., o ktarym mowa w 
§ 2 podstawy prawnej,  

3. tygodniowym obowipzkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wipzkowy wymiar godzin, o ktarym mowa w 
art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczy-
ciela i § 2 ust.1 rozporzpdzenia,  

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

5. uczniu – rozumie się przez to także wycho-
wanka,  

6. szkole – rozumie się przez to szkołę, przed-
szkole, dla ktarej organem prowadzpcym jest 
Gmina Podgarzyn,  

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

cieli zatrudnionych przez danego pracodawcę,  
9. wajcie – rozumie się przez to Wajta Gminy 

Podgarzyn,  
10. roku szkolnym – należy przez to rozumieć 

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

11. zakładowej organizacji zwipzkowej – rozumie 
się przez to Zarzpd Oddziału ZNP w Jeleniej 
Garze i Komisję Międzyzakładowp NSZZ „Soli-
darność” Pracownikaw Oświaty i Wychowania 
w Jeleniej Garze.  

§ 5 

1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli 
szkał. 
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2. Regulaminu nie stosuje się do pracownikaw 
szkał niebędpcych nauczycielami. 

R O Z D Z I R Ł   II 

Dodatek za wPsługę iat 

§ 6 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 
lat.   

2. Wysokość dodatku określa art.33 ust. 1 Karty 
Nauczyciela.  

3. Dodatki za wysługę lat przyznaje dla nauczycieli 
dyrektor placawki, a dla dyrektora organ prowa-
dzpcy. 

4. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze godzin przysługuje dodatek za wysługę 
lat proporcjonalnie do wymiaru wynagrodzenia. 

R O Z D Z I R Ł   III 

Dodatek motPwacPjsP 

§ 7 

1. Rada Gminy Podgarzyn określa w corocznie 
przyjmowanym regulaminie wynagrodzew na-
uczycieli, wysokość środkaw finansowych prze-
znaczonych na dodatki motywacyjne w przeli-
czeniu na jednego nauczyciela zatrudnionego co 
najmniej na 1/2 etatu. 

2. Wysokość miesięcznych środkaw finansowych 
przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla po-
szczegalnych szkał w roku 2009 wylicza się, 
mnożpc liczbę nauczycieli zatrudnionych co naj-
mniej na 1/2 etatu przez kwotę 150 zł. 

§ 8 

Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela pełnipcego funkcję dyrektora dokonywane jest 
przez Wajta Gminy Podgarzyn na wniosek Inspek-
tora ds.  Oświaty uwzględniajpc stosowne kryteria 
zawarte w § 9 niniejszego regulaminu. 

§ 9 

1. Do warunkaw przyznawania dyrektorom i wice-
dyrektorom dodatku motywacyjnego należp: 
wyniki pracy, odpowiednie  standardy jakości 
administrowania i zarzpdzania placawkp, a w  
szczegalności ocena realizacji zadaw w zakresie: 
a) finansaw: 

– przestrzeganie przepisaw ustawy o finan-
sach publicznych, 

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

księgowej, 
– pozyskiwanie środkaw pozabudżetowych, 

b) organizacji pracy w placawce: 
– poprawne i terminowe opracowanie arku-

sza organizacyjnego, 
– tworzenie warunkaw do realizacji zadaw 

dydaktycznych, opiekuwczych i wycho-
wawczych, wyposażanie szkoły w odpo-
wiednie środki dydaktyczne, niezbędny 
sprzęt, 

– sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w 
tym: realizacja programaw nauczania, 

ocena pracy nauczycieli, opieka nad na-
uczycielami rozpoczynajpcymi pracę w 
zawodzie, zachęcanie do innowacji i eks-
perymentaw, motywowanie do doskona-
lenia zawodowego, realizacja zalecew  
i wnioskaw organu nadzoru pedagogiczne-
go, 

– wspałdziałanie z organem prowadzpcym w 
zakresie realizacji zadaw edukacyjnych  
i wychowawczych oraz realizacja wnio-
skaw i zalecew organu prowadzpcego  
z uwzględnieniem założew polityki oświa-
towej gminy, 

– prowadzenia właściwej polityki kadrowej, 
– przestrzegania statutu placawki, 
– tworzenia i przestrzegania wewnętrznych 

regulaminaw, 
– otaczania właściwp opiekp uczniaw, 
– dbałość o właściwp atmosferę pracy  

i kształtowanie odpowiednich relacji mię-
dzyludzkich w stosunku do rodzicaw, 
dzieci, wspałpracownikaw jak i podwład-
nych, 

– wspałpraca ze statutowymi organami 
szkoły i zwipzkami zawodowymi. 

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

– estetyka budynkaw i terenu szkolnego, 
– przeglpdy, konserwacje i naprawy, 
– racjonalne zarzpdzanie nieruchomościp i 

majptkiem szkolnym, 
e) wykonywanie czynności poza zakresem 

obowipzkaw, a w szczegalności wspałpraca 
ze środowiskiem lokalnym i spełnianie roli 
kulturotwarczej.  

§ 10 

Nauczycielowi może być przyznany dodatek moty-
wacyjny w granicach posiadanych przez samorzpd 
środkaw, jednak nie więcej niż 20% podstawy wy-
nagrodzenia zasadniczego.  

§ 11 

1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły.  

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
cieli oraz okres jego przyznania ustala dyrektor 
szkoły, a w stosunku do dyrektora Wajt. 

3. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na czas 
określony do 6 miesięcy, dla nauczycieli rozpo-
czynajpcych pracę w szkole dodatek motywa-
cyjny przyznaje się najwcześniej po upływie 6 
miesięcy od daty jej rozpoczęcia. 

4. Wysokość dodatku oblicza się proporcjonalnie 
do przepracowanego okresu. Dodatek ustala się 
dzielpc kwotę przez trzydzieści i mnożpc przez 
dni przepracowane. 

R O Z D Z I R Ł   IV 

Dodatek fuskcPjsP 

§ 12 

Osobie, ktarej powierzono stanowisko dyrektora, 
wicedyrektora lub innp funkcję kierowniczp w szko-
le przewidzianp w statucie szkoły, przysługuje do-
datek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:  
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TRBELR DODRTKAW FUNKCDJNDCn DLR DDREKTORAW I NRUCZDCIELI ZRJMUJĄCDCn INNE 
DODRTKOWE FUNKCJE W SZKOŁRCn PROWRDZONDCn PRZEZ GMINĘ PODGARZDN 

 
 
 

Lp. Stanowisko kierownicze/dodatkowa funkcja 
Miesięcznie  
w złotych 
(od – do) 

1. 

Szkoły wszystkich typaw 
a) dyrektor szkoły liczpcej : 

– do 4 oddziaław 
– od 5 oddziaław do 7 oddziaław  
– 8 i więcej oddziaław 

b) wicedyrektor szkoły 

 
 

400–600 
450–800 
500–900 
400–600 

2. Opiekun stażu 50 

3. Wychowawca klasy 100 

4. Wychowawca w oddziale przedszkolnym 100 

5. Doradca metodyczny 50 

 
 
 

§ 13 

1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala 
Wajt. 

2. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom 
pełnipcym inne stanowiska kierownicze oraz in-
np dodatkowp funkcję w szkole  wymienione w 
§ 12 Regulaminu ustala dyrektor szkoły. 

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje tak-
że nauczycielom, ktarym powierzono obowipzki 
kierownicze w zastępstwie. 

§ 14 

Wysokość dodatku uzależnia się od zakresu i złożo-
ności zadaw oraz warunkaw ich realizacji, uwzględ-
niajpc między innymi wielkość szkoły, jej strukturę 
organizacyjnp, łpczna liczbę oddziaław, ilość sta-
nowisk kierowniczych, złożoność zadaw wynikajp-
cych z zajmowanego stanowiska oraz warunki loka-
lowe i środowiskowe w jakich szkoła funkcjonuje.  

§ 15 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustalona jest na 
rok szkolny. 

2. W razie zbiegu dwach lub więcej tytuław do 
dodatku funkcyjnego, dodatki  przysługujp za 
każdy tytuł odrębnie. 

3. Osoba, ktarej powierzone stanowisko lub funk-
cję na czas określony traci prawo do dodatku z 
kowcem miesipca, w ktarym upłynpł ten okres. 
Dotyczy to rawnież odwołania ze stanowiska lub 
funkcji. 

4. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko-
ły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierw-
szego dnia miesipca kalendarzowego następujp-
cego po jednym miesipcu zastępstwa, decyzję o 
przyznaniu wyższego dodatku na okres zastęp-
stwa podejmuje Wajt. 

R O Z D Z I R Ł   V 

Dodatek za waruski pracP 

§ 16 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych, ucipżliwych dla 
zdrowia warunkach określonych w przepisach  
§ 8 i 9 rozporzpdzenia.  

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

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

runkach, o ktarych mowa w ust. 1. 

§ 17 

1. Dodatek za prace w trudnych warunkach przy-
sługuje: 
a) nauczycielom prowadzpcym zajęcia dydak-

tyczne i wychowawcze w przedszkolach 
specjalnych (placawkach), szkołach specjal-
nych(klasach) oraz prowadzpcych indywidu-
alne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego – w wysokości 20%  
godzinnej stawki wynagrodzenia zasadnicze-
go – proporcjonalnie do realizowanego wy-
miaru godzin. 

b) nauczycielom prowadzpcym zajęcia w kla-
sach łpczonych – w wysokości 20% godzin-
nej stawki wynagrodzenia zasadniczego – 
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru 
godzin.   

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w 
całości, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warun-
kach cały obowipzujpcy go wymiar godzin, oraz 
gdy nauczyciel, ktaremu powierzono stanowisko 
kierownicze w szkole realizuje w tych warun-
kach obowipzujpcy go wymiar godzin.  
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4. Wysokość dodatkaw za warunki pracy, z 
uwzględnieniem warunkaw, w ktarych umowa 
w § 16, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, 
a dla dyrektora Wajt. 

R O Z D Z I R Ł   VI 

WPsagrodzesie za godzisP posadwPmiarowe i go-
dzisP dorazsPch zastępstw 

§ 18 

1. Przez godzinę ponadwymiarowp, za ktarp przy-
sługuje wynagrodzenie, należy rozumieć każdp 
godzinę zajęć dydaktycznych , wychowawczych 
lub opiekuwczych przydzielonp w planie organi-
zacyjnym szkoły powyżej tygodniowego obo-
wipzkowego wymiaru godzin, o ktarych mowa 
w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela. Wy-
nagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się według stawki osobistego zaszerego-
wania nauczyciela z uwzględnieniem dodatkaw 
za warunki pracy. 

2. Wynagrodzenie za jednp godzinę ponadwymia-
rowp ustala się dzielpc sumę stawki przysługu-
jpcego nauczycielowi wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatkaw za warunki pracy, przez mie-
sięcznp liczbę godzin obowipzkowego wymiaru 
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuwczych reali-
zowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 
nauczyciela. 

3. Miesięcznp liczbę obowipzkowego wymiaru za-
jęć nauczyciela ustala się mnożpc tygodniowy 
obowipzkowy wymiar godzin przez 4,16 z za-
okrpgleniem do pełnych godzin w ten sposab, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełnp godzinę. 

§ 19 

1. Do obliczania wysokości wynagrodzenia za go-
dziny doraźnych zastępstw stosuje się odpo-
wiednio § 18 regulaminu. 

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli 
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane go-
dziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie we-
dług zasad ustalonych w § 18 regulaminu. Dy-
rektor szkoły realizuje godziny zastępstw doraź-
nych tylko w wyjptkowych przypadkach. 

3. Nauczyciel korzystajpc z poszerzonego pensum 
nie może mieć przydzielonych godzin ponadwy-
miarowych, z wyjptkiem godzin doraźnych za-
stępstw. 

R O Z D Z I R Ł   VII 

NagrodP i isse świadczesia 

§ 20 

1. Nauczycielowi za jego osipgnięcia dydaktyczno-
wychowawcze może być przyznana nagroda. 

2. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagrad  dla nauczycieli w wysokości 1% 
planowanych rocznych wynagrodzew osobo-
wych nauczycieli planuje dyrektor w rocznym 
planie finansowym szkoły, z czego: 

a) 80% środkaw funduszu przeznacza się na 
nagrody dyrektora szkoły, 

b) 20% środkaw funduszu przeznacza się na 
nagrody organu prowadzpcego – nagrody 
Wajta Gminy. 

§ 21 

Nagrody, o ktarych mowa w § 20, przyznawane sp 
do kowca danego roku kalendarzowego. W szcze-
galnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogp 
być przyznawane w innym terminie. 

§ 22 

Nagroda ma charakter uznaniowy i może być przy-
znana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole 
co najmniej 1 roku. 

§ 23 

1. Podstawp przyznania nagrody Wajta Gminy 
Podgarzyn jest złożenie w sekretariacie Urzędu 
Gminy wniosku  wg wzoru stanowipcego za-
łpcznik nr 1 do niniejszej uchwały w terminie nie 
paźniej niż do kowca listopada danego roku. 

2. Z wnioskiem o nagrodę Wajta dla dyrektora mo-
że wystppić: 
– rada pedagogiczna, 
– Wajt Gminy, 
– inspektor ds. oświaty, 
– wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio 

nadzorujpcy danp szkołę, 
– rada rodzicaw lub rada szkoły, 
– organizacja zakładowa zwipzkaw zawodo-

wych. 
3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wajta dla 

nauczycieli mogp występować:  
– dyrektorzy szkał w odniesieniu do nauczycieli 

zatrudnionych w szkole po pozytywnym  za-
opiniowaniu przez radę pedagogicznp, 

– wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio 
nadzorujpcy szkołę. 

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody po-
dejmuje Wajt Gminy, kierujpc się kryteriami 
przyznawania nagrad. 

5. Nauczyciel, ktaremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, ktarego odpis umieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagajp 
uzasadnienia. 

§ 24 

1. Nagrody Wajta Gminy Podgarzyn przyznawane 
sp za osipgnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
lub za działania zmierzajpce do podnoszenia po-
ziomu tych osipgnięć. 

2. W odniesieniu do dyrektoraw szkał w szczegal-
ności za: 
– uzyskiwanie bardzo dobrych efektaw w or-

ganizacji pracy placawki, 
– umiejętne gospodarowanie środkami finan-

sowymi, właściwe realizowanie budżetu pla-
cawki, 

– prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, 
doskonalenia zawodowego nauczycieli i wła-
snego, 



Dziennik Urzędowy 
Wojewadztwa Dolnoślpskiego Nr 2 –  187  – Poz. 64 

– dbanie o bazę szkolnp,  stan techniczny i es-
tetykę budynkaw i otoczenia, 

– inicjowanie rażnorodnych działaw rady peda-
gogicznej służpcych podnoszeniu jakości pra-
cy szkoły, 

– organizowanie pomocy młodym nauczycielom 
we właściwej adaptacji zawodowej, 

– inicjowanie i koordynowanie działaw oświa-
towych i wychowawczych między placaw-
kami, 

– organizowanie imprez środowiskowych  
i gminnych, 

– wspałorganizowanie zajęć opiekuwczych  
i wychowawczych dla dzieci z terenu gminy, 

– preferowanie  innowacyjnych rozwipzaw  w 
placawce oraz podejmowanie takich działaw 
pedagogicznych, wychowawczych i opiekuw-
czych, ktare wyrażnip placawkę spośrad in-
nych, nadajp jej indywidualny charakter, 

– osipganie przez szkołę bardzo dobrych wyni-
kaw nauczania i wychowania  (potwierdzo-
nych wynikami odpowiednich pomiaraw dy-
daktycznych, liczbp absolwentaw przyjętych 
do szkał ponadgimnazjalnych oraz licznego 
udziału uczniaw w konkursach, olimpiadach i 
zawodach międzyszkolnych, regionalnych  
i krajowych, 

–  angażowanie się we wspałpracę z instytu-
cjami i organizacjami przynoszpcymi korzyść 
szkole i uczpcym się w niej dzieciom, 

– wspałpracę ze środowiskiem.              
3. W odniesieniu do nauczycieli w szczegalności za: 

– osipganie dobrych wynikaw w nauczaniu po-
twierdzone w sprawozdaniach i egzaminach 
uczniaw, 

– podejmowanie działalności innowacyjnych w 
zakresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowania autor-
skich programaw i publikacji, 

– wspałorganizowanie i aktywne uczestnictwo 
w działaniach oświatowych na terenie gminy,  
np. : imprezy oświatowe, kulturalne, sporto-
we, rekreacyjne, charytatywne, lekcje otwar-
te  i zajęcia pokazowe, 

– nawipzywanie trwałej wspałpracy z placaw-
kami z innych gmin, krajaw, 

– przygotowanie i wzorcowp organizację uro-
czystości szkolnych, 

– prowadzenie działalności wychowawczej w 
klasie i szkole poprzez organizowanie wycie-
czek, udział uczniaw w spotkaniach teatral-
nych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

– udokumentowane osipgnięcia w pracy z 
uczniami uzdolnionymi lub z uczniami majp-
cymi trudności w nauce, 

– organizację udziału rodzicaw w życiu szkoły, 
rozwijanie form wspałdziałania szkoły z rodzi-
cami. 

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, 
ktary posiada co najmniej dobrp ocenę pracy pe-
dagogicznej.  

§ 25 

1. Nagrodę dyrektora szkoły nauczycielowi przy-
znaje dyrektor szkoły. 

2. Wnioski z uzasadnieniem może składać w termi-
nie do kowca listopada danego roku:  
– dyrektor szkoły, 
– rada rodzicaw lub rada szkoły, 
– organizacja zakładowa zwipzkaw zawodo-

wych. 
3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. 
4. Nauczyciel, ktaremu przyznano nagrodę, zostaje 

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

§ 26 

1. Nagrody dyrektora przyznawane sp za osipgnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze lub za działania  
zmierzajpce do podnoszenia poziomu tych osip-
gnięć. 

2. W zakresie pracy dydaktycznej: 
1) uzyskanie dobrych wynikaw w nauczaniu da-

nego przedmiotu, 
2) zakwalifikowanie uczniaw do finaław konkur-

saw przedmiotowych na szczeblu powiato-
wym lub wojewadzkim, 

3) zajmowanie przez uczniaw wysokich miejsc 
w innych konkursach, zawodach  i przeglp-
dach, 

4) udokumentowanie osipgnięć w pracy  
z uczniami zdolnymi i majpcymi trudności w 
nauce, 

5) prowadzenie własnych innowacji i ekspery-
mentaw pedagogicznych, 

6) wdrażanie własnych programaw autorskich, 
7) stosowanie indywidualnego toku lub progra-

mu nauczania dla wybranych uczniaw. 
3. W zakresie pracy wychowawczej: 

1) uzyskuje pozytywne zmiany w zespole kla-
sowym (integracji klasy, aktywności społecz-
nej uczniaw), 

2) prowadzi działalność wychowawczp poprzez 
organizowanie wycieczek, spotkaw oraz zajęć 
pozalekcyjnych. 

4. W zakresie pracy opiekuwczej: 
1) zapewnia pomoc i opiekę uczniom w trudnej 

sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzp-
cym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

2) prowadzi działalność majpcp na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawaw patologii spo-
łecznej wśrad uczniaw, 

3) organizuje wspałpracę szkoły z placawkami 
kulturalno-oświatowymi, zakładami pracy, 
policjp i innymi placawkami mogpcymi  sta-
nowić oparcie dla działaw szkoły, 

4) organizuje udział rodzicaw w życiu szkoły, 
rozwija formy wspałdziałania szkoły z rodzi-
cami. 

5. W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych: 
1) doskonali własny warsztat pracy poprzez 

udział w rażnych formach doskonalenia za-
wodowego, 

2) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawo-
dowej młodszych nauczycieli, 

3) interesuje się nowymi metodami i formami 
nauczania, uwzględniajpc nowości we wła-
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snej pracy, nieustannie poszukuje możliwie 
najlepszych metod pracy z uczniami, 

4) kieruje zespołem samokształceniowym, pro-
wadzi lekcje otwarte, 

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

1) wzorowo realizuje zadania wynikajpce z planu 
pracy szkoły, zwłaszcza zadania wiodpce, 

2) bierze czynny udział w przygotowaniu planu 
pracy szkoły oraz innych dokumentaw waż-
nych dla funkcjonowania placawki. 

7. Warunkiem otrzymania nagrody dyrektora jest 
posiadanie przez nauczyciela aktualnej co naj-
mniej dobrej oceny pracy pedagogicznej.  

R O Z D Z I Ł   VIII 

Dodatek mieszkasiowP 

§ 27 

1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczy-
ciel  posiadajpcy wymagane kwalifikacje, za-
trudniony na terenie wiejskim lub w mieście li-
czpcym do 5 tysięcy mieszkawcaw, w wymiarze 
nie niższym, niż połowa obowipzujpcego wymia-
ru zajęć. 

2. Dodatek jest zrażnicowany stosownie do stanu 
rodzinnego nauczyciela, do ktarego zalicza się:  
a) małżonka ktary nie posiada własnego źradła 

dochodaw lub ktary jest nauczycielem, 
b) rodzicaw nauczyciela pozostajpcych na wy-

łpcznym utrzymaniu nauczyciela, 
c) pozostajpce na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukow-
czenia 18 roku życia lub do ukowczenia przez 
nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż 
do ukowczenia 21 roku życia, 

d) pozostajpce na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujpce 
dzieci będpce studentami, do czasu ukowcze-
nia studiaw wyższych, nie dłużej jednak niż 
do ukowczenia 26 roku życia, 

e) dzieci niepełnosprawne nieposiadajpce wła-
snego źradła dochodaw. 

3. Dodatek wynosi: 
a) dla jednej osoby 35 zł. 

b) dla dwach i więcej  osab łpcznie 50 zł. 
4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesip-

ca następujpcego po miesipcu, w ktarym złożo-
no wniosek o jego przyznanie. 

§ 28 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie 
wykonywania pracy, a także w okresach: 
a) nieświadczenia pracy, za ktare przysługuje 

wynagrodzenie, 
b) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia, 
c) pozostawania w stanie nieczynnym, 
d) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go, 
e) odbywanie zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego lub okresach służ-
by wojskowej, 

f) korzystania z urlopu macierzywskiego lub wy-
chowawczego.  

2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor na 
wniosek nauczyciela, a dyrektorowi na jego 
wniosek Wajt. 

R O Z D Z I R Ł   IX 

Postasowiesia końcowe 

§ 29 

Liczba osab przyjęta do obliczew funduszu wyna-
grodzew jest sump osab zatrudnionych na pełny 
etat i liczby osab zatrudnionych w niepełnym wy-
miarze w przeliczeniu na pełne etaty. 

§ 30 

Wynagrodzenie osab zatrudnionych na mniej niż 
1/2 etatu wylicza się wg ich zaszeregowania pła-
cowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy.    

§ 31 

1. Ustala się wykaz tygodniowego obowipzkowego 
wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuwczych  
i wychowawczych dla dyrektoraw, wicedyrekto-
raw, nauczycieli pełnipcych inne stanowiska w 
szkole i placawce oświatowej, w wysokości 
określonej w tabeli:   

 
 
 
WYKAZ TYGODNIOWEGO OAOWIUZKOWEGO WYMIARU GODZIN DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH 

I WYCHOWAWCZYCH DLA DYREKTORÓW, WICEDYREKTORÓW, NAUCZYCIELI PEŁNIUCYCH INNE 
STANOWISKA W SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ORAZ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH 

 
 

Lp. Stanowisko 
 

Ilość godzin 
 

1   Dyrektor szkoły do 7 oddziaław 6 
2   Dyrektor szkoły 8 i więcej oddziaław 5 
3   Wicedyrektor szkoły  16 
4   Dyrektor przedszkola do 3 oddziaław 9 
5   Pracownik biblioteki 30 
6   Pedagog szkolny  20 
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2. Ustalony w pkt 1 wymiar zajęć odnosi się raw-
nież do nauczycieli, ktarzy pełnip obowipzki kie-
rownicze w zastępstwie nauczycieli, ktarym 
powierzono te stanowiska, z tym że obowipzuje 
on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesipca 
następujpcego po miesipcu, w ktarym zlecono 
nauczycielom zastępstwo, a jeżeli objęcie za-
stępstwa nastppiło pierwszego dnia miesipca – 
od tego dnia. 

§ 32 

Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy Podga-
rzyn po uzgodnieniu z właściwymi strukturami 
zwipzkaw zawodowych działajpcych w oświacie. 

§ 33 

Traci moc uchwała nr 0150 – XVIII/135/08 Rady 
Gminy Podgarzyn z dnia 14 lutego 2008 r. z paź-

niejszymi zmianami w sprawie przyjęcia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli szkał i placawek prowa-
dzonych przez Gminę Podgarzyn. 

§ 34 

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Gminy 
Podgarzyn. 

§ 35 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego, z mocp obowipzujpcp od 
1 stycznia 2009 rok. 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD GMIND’ 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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Załączsik sr 1 do uchwałP RadP GmisP 
PodgprzPs sr XXX/264/08 z dsia  
25 iistopada 2008 r. (poz. 64) 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR XXX/277/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie zmiasP uchwałP sr VI/40/2003 RadP GmisP PodgprzPs z dsia  
3 marca 2003 r. w sprawie ustaiesia Statutu GmisP PodgprzPs 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzpdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załpczniku nr 4 Statutu Gminy Podgarzyn sta-
nowipcym wykaz Jednostek Organizacyjnych Gmi-
ny wprowadza się zmiany: 
1. wykreśla się pozycje nr 6 „Szkoła Podstawowa 

w Miłkowie”,  
2. wykreśla się pozycje nr II 1. „Zakład Usług Ko-

munalnych zs. w Miłkowie”, 
3. wykreśla się pozycje nr 11 „Biblioteka w Podga-

rzynie”, 
4. wykreśla się pozycje nr 12 „Biblioteka w Miłko-

wie”,  
5. wykreśla się pozycje nr 13 „Biblioteka w Ścię-

gnach”, 
6. wykreśla się pozycje nr 14 „Biblioteka w So-

snawce”, 
7. w wykazie jednostek budżetowych dopisuje się: 

a) Zespał Szkolno-Przedszkolny w Miłkowie 

8. dopisuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych Spałka z o.o. w Miłkowie,  

9. dopisuje się Gminnp Bibliotekę Publicznp w Mił-
kowie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY WALIM 
NR XXVIII/162/2008 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 

w sprawie wprowadzesia zmias w uchwaie sr XXVII/155/2008 RadP GmisP 
z dsia 17 iistopada 2008 roku w sprawie stawek podatkpw i opłat iokaisPch 
                                                sa 2009 r.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzpdzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591  z paźniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1, art. 15, 17, 18a,19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z paźniejszymi zmianami) 
w zwipzku z obwieszczeniem Ministra Finansaw z dnia 29 lipca  2008 r. 
w sprawie garnych granic stawek kwotowych podatkaw i opłat lokalnych 
w 2008r.(M.P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy  Walim uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

W § 3 pkt 1 po literze „c”  wprowadza się dodat-
kowo  literę „d”  o treści: 
d) przy sprzedaży z ziemi, stołu, stoiska, straganu, 

podestu, łażka polowego, wieszaka niezależnie 
od branży 15,- zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD GMIND 

 
ZUZANNA BODURKA 
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UCHWAŁA ZARZUDU POWIATU TRZEANICKIEGO 
NR 105/08 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustaiesia rozkładu godzis pracP aptek ogpisodostępsPch, działa-
jącPch sa teresie Powiatu Trzebsickiego w roku 2009 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzpdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1592 ze zm.) w zwipzku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. Nr 45 z 2008 r., 
poz. 271) Zarzpd Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogalnodo-
stępnych w roku 2009, działajpcych na terenie 
poszczegalnych Gmin Powiatu Trzebnickiego wg 
załpcznikaw nr 1–4, stanowipcych integralnp część 
uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Trzeb-
nickiemu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnoślpskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD GMIND 

 
ZUZANNA BODURKA 
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Załączsik sr 1 do uchwałP Zarządu Po-
wiatu w TrzebsicP sr 105/08 z dsia  
17 grudsia 2008 r. (poz. 67) 

 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Wojewadztwa Dolnoślpskiego Nr 2 –  194  – Poz. 67 

Załączsik sr 2 do uchwałP Zarządu Po-
wiatu w TrzebsicP sr 105/08 z dsia  
17 grudsia 2008 r. (poz. 67) 
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Załączsik sr 3 do uchwałP Zarządu Po-
wiatu w TrzebsicP sr 105/08 z dsia  
17 grudsia 2008 r. (poz. 67) 
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Załączsik sr 4 do uchwałP Zarządu Po-
wiatu w TrzebsicP sr 105/08 z dsia  
17 grudsia 2008 r. (poz. 67) 
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Egzemplarze bieżpce i z lat ubiegłych oraz załpczniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnoślpskiego Urzędu Wojewadzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstawcaw Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnoślpskiego Urzędu Wojewadzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Garze, 58-506 Jelenia Gara, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

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

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

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamawienia w Dolnoślpskim Urzędzie Wojewadzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone sp do powszechnego wglpdu w Bibliotece Urzędowej Dolnoślpskiego Urzędu  

Wojewadzkiego we Wrocławiu, pl. Powstawcaw Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dziennikaw dostępna jest  

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