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ZARZĄDZENIE  
NR 2 

z dnia 6 stycznia 2009 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Środzie Śląskiej w okręgu wyborczyj nr 2 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. 
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupepniające do oady 
Miejskiej w Środzie Śląskiej w okręgu wybor-
czym nr 2, w związku z wygaśnięciem mandatu 
radnego Jarospawa Pauki, stwierdzonym uchwa-
pą tej oady nr XXVI/227/08 z dnia 30 grudnia 
2008 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 2 wybiera się 1 radne-
go. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza 
się na niedzielę 29 marca 2009 r. 

§ 3 

Dni, w których uppywają terminy wykonania czyn-
ności wyborczych, o których stanowi Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, określa kalendarz wyborczy stano-
wiący zapącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie po uppywie 14 dni od 
daty ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 
 
 

Załącznik do zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego nr 2 z dnia 6 stycznia 
2009 r. (poz. 97) 

 
KALENDARZ WYBORCZY 

 
dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 

w okręgu wyborczyj nr 2 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

1 2 
do 28 styczdo  2009 c. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wo-

jewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie 
wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

do 7 lutego 2009 c. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji, o okrę-
gu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu 
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Śro-
dzie Śląskiej, 

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o utworzeniu komitetu 
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego 

do 9 lutego 2009 c. – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu kandydatów do składu 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Środzie Śląskiej 

do 12 lutego 2009 c. – powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Miejskiej Komisji Wy-
borczej w Środzie Śląskiej 

do 27 lutego 2009 c. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 i obwo-
dowej komisji wyborczej nr 4 

do 27 lutego 2009 c.  
do godz. 2400 

– zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Środzie Śląskiej list kandydatów na 
radnego dla okręgu wyborczego nr 2 
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cd. tabeli 
1 2 

do 8 m cc  2009 c. – powołanie przez Miejską Komisję wyborczą w Środzie Śląskiej obwodowej 
komisji wyborczej nr 3 i obwodowej komisji wyborczej nr 4, 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o nume-
rze i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych 

do 9 m cc  2009 c. – przyznanie, w drodze losowania, przez Miejską Komisję Wyborczą w Środzie 
Śląskiej numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego 

do 14 m cc  2009 c. – rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w  Środzie Śląskiej 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi 
oznaczeniami kandydatów i list 

do 15 m cc  2009 c. – sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej spisu wyborców 
27 m cc  2009 c. 
godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej 

do 28 m cc  2009 c. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wy-
borców 

29 m cc  2009 c. 
godz. 600–2000 – głosow doe 
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ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLALKIEIO 
NR 3 

z dnia 9 stycznia 2008 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i 
Ijiny Świerzawa w okręgu  wyborczyj nr 1 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, 
poz. 607) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupepniające do oady Mia-
sta i sminy Świerzawa w okręgu  wyborczym nr 
1, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 
Karola Kopra, stwierdzonym uchwapą tej oady nr 
XXV/118/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 1 wybiera się 1 radne-
go. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza 
się na niedzielę 29 marca 2009 r.    

§ 3 

Dni, w których uppywają terminy wykonania czyn-
ności wyborczych określonych w Ordynacji wybor-

czej do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw, określa kalendarz wyborczy stanowiący 
zapącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie po uppywie 14 dni od 
daty ogposzenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAL JURKOWLANIEC 
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Załącznik do zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego nr 3 z dnia 9 stycznia 
2009 r. (poz. 98) 

 

KALENDARZ  WYBORCZY 

do wyborów uzupełniających do  Rady Miasta i Ijiny Świerzawa 
 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

 do 28 stycznia 2009 r.             
        

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających 
i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

 do 7 lutego  2009 r.  • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o 
okręgu wyborczym, jego  granicach, numerze  i liczbie radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejsko-Gminnej Komisji 
Wyborczej  w Świerzawie    

•  zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Legnicy o utworzeniu komitetu 
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

 do 9 lutego 2009 r. • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy kandydatów do składu 
Miejsko-Gminnej  Komisji Wyborczej w Świerzawie 

 do 12 lutego 2009 r. • powołanie przez  Komisarza Wyborczego w Legnicy Miejsko-Gminnej Komi-
sji  Wyborczej w  Świerzawie 

 do 27 lutego 2009 r. • zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa kandydatów do składu 
obwodowej komisji wyborczej 

 do 27 lutego 2009 r.   

 do godz. 24oo     

• zgłaszanie Miejsko-Gminnej  Komisji Wyborczej w Świerzawie list kandyda-
tów na radnych 

 do  8 marca 2009 r.                                
 

• powołanie przez Miejsko-Gminną Komisję Wyborczą w  Świerzawie obwo-
dowej komisji wyborczej 

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie ob-
wodowej komisji wyborczej 

 do 14 marca 2009 r. • rozplakatowanie obwieszczenia  Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej 
w Świerzawie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawiera-
jącego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umiesz-
czone w zgłoszeniach list wraz  z ewentualnymi  oznaczeniami kandydatów  

 do 15 marca 2009 r. • sporządzenie  w Urzędzie Miasta  i Gminy spisu  wyborców   
 27 marca 2009 r. 
 godz. 2400 

• zakończenie kampanii wyborczej 

do 28 marca 2008 r. • przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wy-
borców 

 29 m cc  2009 c. 

 godz. 6oo–20oo 
głosow doe 
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UCHWAŁA RADZ MIEJLKIEJ W ŻAROWIE 
NR XXXIV/171/2008 

z dnia 11 grudnia 2008 r. 

w sprawie zjiany nazwy oraz statutu gjinnej instytucji kultury pod nazwą 
Żarowski Ośrodek Kultury 

 Na podstawie podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
art. 13 ust 1 i ust. 2  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowa-
niu i prowadzeniu dziapalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, 
poz. 123 z późn. zm.) oada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zmienia się nazwę gminnej instytucji kultury: Ża-
rowski Ośrodek  Kultury na: sminne Centrum Kul-
tury i Sportu. Jednocześnie dokonuje się zmiany 
statutu. Treść statutu stanowi zapącznik do niniej-
szej uchwapy. 

§ 2 

Traci moc uchwapa nr IX/50/2007 oady Miejskiej  
w Żarowie z dnia 26 kwietnia  2007 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwapy powierza się Burmistrzowi 
Miasta Żarów. 

§ 4 

Uchwapa wchodzi w życie po 14 dniach od ogpo-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 
 
 

PoZEWODNICZACY 
oADY MIEJSKIEJ 

 
ROBERT KAŚKÓW 

 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Żarowie nr XXXIV/171/2008 z dnia 
11 grudnia 2008 r. (poz. 99) 
 
 

LTATUT IMINNEIO CENTRUM KULTURY I LPORTU 
 
 

C Z Ę Ś Ć   I 

POLTANOWIENIA OIÓLNE 

§ 1 

sminne Centrum Kultury i Sportu jest samorządo-
wą instytucją kultury, realizującą zadania w zakre-
sie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury 
i sportu, dziapającą na podstawie: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku „o 

organizowaniu i prowadzeniu dziapalności kultu-
ralnej” (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 
2001 roku z późniejszymi zmianami), 

2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fi-
zycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z póź-
niejszymi zmianami), 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami). 

§ 2 

1. sminne Centrum Kultury i Sportu jest samorzą-
dową instytucją kultury z osobowością prawną, 
której organizatorem jest smina Żarów.  

2. Bezpośredni nadzór nad Żarowskim Centrum 
Kultury i Sportu sprawuje Burmistrz Miasta Ża-
rów.  

3. smina Żarów jako Organizator zapewnia środki 
potrzebne do prowadzenia dziapalności kultural-
nej i sportowej. 

§ 3 

1. Instytucja nosi nazwę: sminne Centrum Kultury 
i Sportu i może pospugiwać się nazwą skróconą: 
sCKiS. 

2. Siedziba sCKiS znajduje się w Żarowie przy  
ul. Piastowskiej 10a. 

§ 4 

sCKiS obejmuje swoim dziapaniem miasto Żarów 
oraz teren sminy Żarów.  

§ 5 

sCKiS może prowadzić dziapalność poza swoją 
siedzibą, a zadania realizować może na terenie capej 
Polski oraz poza jej granicami. 

§ 6 

sminne Centrum Kultury i Sportu posiada osobo-
wość prawną i wpisane jest do rejestru instytucji 
kultury przez Organizatora pod numerem „1” z dnia 
17 grudnia 1992 roku. 

§ 7 

1. smina Żarów sprawuje mecenat nad sCKiS, 
polegający na wspieraniu i promocji twórczości, 
edukacji kulturalnej, oświaty, dziapań i inicjatyw 
kulturalnych i sportowych oraz ochronie dzie-
dzictwa kultury. 

2. Dopuszcza się możliwość równoczesnego mece-
natu firm ,fundacji, związków, osób fizycznych  
i innych organizacji.  

§ 8 

Centrum używa pieczęci podpużnej z nazwą: 

Ijinne Centruj Kultury i Lportu 
58-130 Żarów, ul. Piastowska 10a 

tel./fax 074-85-80-753 
NIP 884-10-86-079 Regon 890323202 

C Z Ę Ś Ć   II 

ZAKREL DZIAŁALNOŚCI ICKiL 

§ 9 

sminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie reali-
zuje zadania w zakresie wychowania kulturalnego, 
edukacji i upowszechniania kultury i sportu. 

§ 10 

Do zakresu dziapalności sminnego Centrum Kultury 
i Sportu należy: 
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1) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę  
i sport ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  
i mpodzieży.  

2) Animacja kulturalna, rozpoznawanie, rozbudza-
nie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań 
kulturalnych i sportowych mieszkańców ziemi 
żarowskiej, inicjowanie dziapań na rzecz rozwoju 
kulturalnego i sportowego, w tym amatorskiego 
ruchu artystycznego.  

3) Ksztaptowanie wzorów i nawyków aktywnego 
uczestnictwa w kulturze i w sporcie. 

4) Koordynowanie dziapalności na terenie gminy w 
zakresie organizacji imprez kulturalnych i spor-
towych. 

5) Wspierania amatorskiej twórczości artystycznej, 
oraz promocja i ochrona wartościowych inicja-
tyw kulturalnych.  

6) Ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego  
w zakresie folkloru, sztuki, rękodziepa ludowego 
i artystycznego.  

§ 11 

sminne Centrum Kultury i Sportu jest miejscem 
wspópdziapania i wymiany doświadczeń animato-
rów, menedżerów, przedstawicieli różnych dziedzin 
kultury, sztuki, nauki i oświaty, sportu, rekreacji i 
turystyki, ochrony przyrody, ochrony zabytków, 
ekologii. 

§ 12 

W zakresie dziapań określonych w § 10 ust. sCKiS 
realizuje swoje zadania w szczególności przez: 

1) Tworzenie i realizację projektów bezpośrednio 
bądź pośrednio związanych z dziapalnością kul-
turalną i sportową sCKiS, w tym projektów 
z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, 
ochrony zabytków, ochrony przyrody, ekologii, 
turystyki i rekreacji, rewitalizacji.  

2) Wspóppracę z organizacjami dziapającymi na te-
renie sminy Żarów, powiatu i województw, 
instytucjami kultury, stowarzyszeniami spor-
towymi, organizacjami amatorskiego ruchu ar-
tystycznego oraz ze związkami twórczymi w 
zakresie propagowania i realizacji przedsię-
wzięć kulturalnych, edukacyjnych, sporto-
wych, rekreacyjnych i turystycznych, ekolo-
gicznych i ochrony dziedzictwa narodowego.  

3) Dokumentowanie, gromadzenie i upowszech-
nianie dóbr kultury. 

4) Tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie 
w celu diagnozowania potrzeb kulturalnych  
i sportowych.  

5) Organizowanie stapych form zajęć artystycz-
nych i sportowych w kopach i pracowniach 
tematycznych. 

6) Organizowanie i wspieranie istniejących zespo-
pów artystycznych i sportowych i opieka mery-
toryczno – finansowa nad nimi.  

7) Organizowanie stapych form prezentacji dorob-
ku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycz-
nego, oraz promowanie dokonań twórców  
i zespopów sportowych.  

8) Organizowanie spartakiad, turniejów i zawo-
dów sportowych, tworzenie sekcji sporto-
wych, rozwijanie wspópzawodnictwa sporto-
wego w szkopach i klubach. 

9) Wspópdziapanie ze szczególnym uwzględnie-
niem wsi w zakresie krajowej i zagranicznej 
wymiany kulturalnej i sportowej. 

10) Prowadzenie dziapalności informacyjno-
wydawniczej.  

11) Pielęgnowanie i ochrona różnych form i zjawisk 
kultury lokalnej. 

12) Wspóppraca z miastami partnerskimi gminy w 
celu upowszechniania kultury i sportu. 

C Z Ę Ś Ć   III 

ZARZĄDZANIE I ORIANIZACJA 

§ 13 

sCKiS samodzielnie opracowuje plan swojej dzia-
palności. 

§ 14 

1. Dyrektora sCKiS powopuje i odwopuje Burmistrz 
Miasta Żarów. 

2. sminnym Centrum Kultury i Sportu zarządza  
i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor sCKiS 
lub w razie jego nieobecności osoba przez niego 
upoważniona. 

§ 15 

1. Dyrektor może powopać Spopeczną oadę Kultury 
i Sportu zwaną dalej oadą.  

2. Odwopanie oady odbywa się w tym samym try-
bie co powopanie.  

3. oada jest spopecznym ciapem o charakterze opi-
niodawczo-doradczym w zakresie zagadnień me-
rytorycznych sCKiS.  

4. oada powopywana jest przez Dyrektora z grona 
osób posiadających wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinie kultury, sztuki i sportu.  

5. oada dziapa na podstawie niniejszego Statutu 
oraz odrębnego oegulaminu zatwierdzonego 
przez Dyrektora. 

6. Do zadań oady należy: 
1) opracowanie oegulaminu oady 
2) opracowanie rocznego harmonogramu imprez 

kulturalno-sportowych 
3) opiniowanie, na wniosek Dyrektora, rocznych 

planów pracy, realizacji celów statutowych, 
analiza i doradztwo w sprawach dotyczących 
zapotrzebowania kulturalnego i sportowego 
miasta i gminy Żarów 

4) wyrażanie opinii i skpadanie wniosków do Dy-
rektora we wszystkich istotnych sprawach 
dotyczących sCKiS . 

7. oada spotyka się na posiedzeniach przynajmniej 
dwa razy w roku.  

8. Tryb odwopywania i powopywania nowych 
czponków oady określa regulamin oady.  

C Z Ę Ś Ć   IV 

MAJĄTEK I FINANLE 

§ 16 

1. sCKiS prowadzi gospodarkę finansową zgodnie 
z ustawą na zasadach określonych dla instytucji 
kultury.  
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2. Podstawą gospodarki finansowej sCKiS jest 
plan finansowy dziapalności zatwierdzony przez 
dyrektora z uwzględnieniem dotacji w wysoko-
ści ustalonej przez organizatora.  

3. Wysokość rocznej dotacji na dziapalność sCKiS 
ustala organizator.  

4. sminne Centrum Kultury i Sportu gospodaruje 
samodzielnie przekazanym przez Organizatora 
mieniem i nabytą na wpasność częścią mienia, 
oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ra-
mach posiadanych środków, kierując się zasa-
dami efektywności ich wykorzystania.  

5. sCKiS prowadzi rachunkowość wedpug zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 września  
1994 r. „o rachunkowości” (tekst jednolity  
Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi 
zmianami).  

§ 17 

1. Zatwierdzany przez Dyrektora plan finansowy 
sporządzany jest w oparciu o roczny plan dzia-
palności sCKiS podlegający opiniowaniu Burmi-
strza Miasta.  

2. Po zakończeniu roku budżetowego Dyrektor 
sminnego Centrum przestawia Burmistrzowi 
Miasta rozliczenie finansowe za miniony rok.  

§ 18 

Koszty bieżącej dziapalności i zobowiązania Cen-
trum pokrywa z uzyskanych przychodów, którymi 
są: 
1) Dotacje z budżetu gminy. 
2) Wppywy z prowadzonej dziapalności, w tym: ze 

sprzedaży majątku ruchomego z wyjątkiem okre-
ślonych ustawą.  

3) Wppywy z najmu i dzierżawy skpadników mająt-
kowych. 

4) Darowizny od osób fizycznych i prawnych. 
5) Innych źródep. 

§ 19 

sminne Centrum Kultury i Sportu może pozyskiwać 
dochody z: 
1) Prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, pra-

cowni specjalistycznych, itp. 
2) Sprzedaży wpasnych wydawnictw. 
3) Organizacji imprez kulturalnych i sportowych 

zleconych przez inne instytucje i zakpady. 
4) Wypożyczania sprzętu akustycznego, audiowi-

zualnego, rekwizytów, strojów itp.  
5) Wynajmu sal sportowych, widowiskowych i 

innych pomieszczeń.  
6) Sprzedaży biletów na imprezy wpasne lub marży 

ze sprzedaży biletów innych instytucji. 

7) Promocji firm na imprezach organizowanych 
przez Centrum. 

8) Uspug poligraficznych i reklamowych. 
9) Innych uspug związanych z dziapalnością statu-

tową. 

C Z Ę Ś Ć   V 

POLTANOWIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI 
INNEJ NIŻ KULTURALNA I LPORTOWA 

§ 20 

sminne Centrum Kultury i Sportu może prowadzić 
niekomercyjną dziapalność w zakresie: nauki języ-
ków, zajęć terapeutycznych i profilaktycznych, 
turystyki i rekreacji, form wypoczynku letniego i 
zimowego dzieci i mpodzieży. 

§ 21 

sminne Centrum Kultury i Sportu może prowadzić 
wszelką dziapalność gospodarczą , a w szczególno-
ści handlową polegająca na sprzedaży przedmiotów 
artystycznych, rzemieślniczych i innych oraz pro-
wadzić dziapalność gastronomiczną związaną z ob-
spugą imprez, w tym: 
1) Impresariat poprzez organizację zawodów spor-

towych, imprez rozrywkowych, spektakli, spo-
tkań i odczytów.  

2) Odppatną dziapalność w zakresie: 
a) organizacji i obspugi technicznej zleconych 

imprez artystycznych i sportowych, 
b) sprzedaż wydawnictw i publikacji, 
c) organizowanie i prowadzenie giepd, aukcji 

dziep sztuki i artykupów użytku kulturalnego, 
3) Świadczyć uspugi wydawnicze, poligraficzne, 

plastyczne i inne. 
4) Organizować odppatne zajęcia i warsztaty kultu-

ralne, sportowe i artystyczne dla dzieci i doro-
spych. 

5) sCKiS może organizować i prowadzić inne od-
ppatne kursy i szkolenia dla dzieci, mpodzieży  
i dorospych. 

6) sCKiS może organizować targi, kiermasze, au-
kcje, prezentacje i inne formy promocyjne. 

C Z Ę Ś Ć   VI 

POLTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

1. Zmiany statutu mogą być dokonywane przez 
oadę Miejską w trybie wpaściwym dla jego 
uchwalenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statu-
tem mają zastosowanie przepisy ogólnie obo-
wiązujące.
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Przy sporządzeniu protokopu obecni byli czponkowie Komisji: 
 
1. Kubera Irena – przewodnicząca 
2. sasidpo Pawep – zastępca przewodniczącej 
3. Brocpawik Zbigniew – czponek 
4. Czernichowska Elida – czponek 
5. Draczuk Jarospaw  – czponek 
6. Fornal Zygmunt – czponek 
7. Paluch Bożena – czponek 
8. Sawka Jolanta – czponek 
 
  *) Niepotrzebne skreślić lub pominąć przy sporządzaniu protokopu. 

**) Jeżeli treść nie mieści się na formularzu, należy dopączyć ja do protokopu, zaznaczając to w miejscu przeznaczonym na wpisanie 

adnotacji. 
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Przy sporządzeniu protokopu obecni byli czponkowie Komisji: 
 
1. Kubera Irena – przewodnicząca 
2. sasidpo Pawep – zastępca przewodniczącej 
3. Brocpawik Zbigniew – czponek 
4. Czernichowska Elida – czponek 
5. Draczuk Jarospaw  – czponek 
6. Fornal Zygmunt – czponek 
7. Paluch Bożena – czponek 
8. Sawka Jolanta – czponek 
 
  *) Niepotrzebne skreślić lub pominąć przy sporządzaniu protokopu. 

**) Jeżeli treść nie mieści się na formularzu, należy dopączyć ja do protokopu, zaznaczając to w miejscu przeznaczonym na wpisanie 

adnotacji. 
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OBWIELZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄLKIEIO 

z dnia 7 stycznia 2009 r. 

w sprawie sprostowania obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
15 grudnia 2008 r. w sprawie zjiany tekstu statutu Związku Ijin Zagłębia 
Miedziowego w Polkowicach (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 17 grudnia 2008 r. 
                                        Nr 232, poz. 4296) 

 Na podstawie § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadze-
nia rejestru związków międzygminnych oraz ogpaszania statutów związków 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1307) dokonuję sprostowania obwieszczenia Wojewo-
dy Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany tekstu statu-
tu Związku smin Zagpębia Miedziowego w Polkowicach (Dz. Urz. Woj. Dol-
nośl. z 17 grudnia 2008 r. Nr 232, poz. 4296) 

 
 

Lprostowanie obwieszczenia 
 

W obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
15 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany tekstu statu-
tu Związku smin Zagpębia Miedziowego w Polko-
wicach (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Z 17 grudnia 2008 
r. Nr 232, poz. 4296) prostuje się następujące za-
pisy: 
Pkt 2 obwieszczenia powinien brzmieć: 
W § 8 ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach „zreali-
zowanych w danym roku” stawia się kropkę i skre-
śla się dalszą część zdania. 
Pkt 4 obwieszczenia powinien brzmieć: 
W § 11 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 
„Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kaden-
cji, do czasu powopania Przewodniczącego Zgroma-
dzenia, prowadzi najstarszy wiekiem przedstawiciel 
gmin obecny na posiedzeniu.”. 
Pkt 10 obwieszczenia powinien brzmieć:  
§ 23 otrzymuje brzmienie: 
„§ 23. 
„W szczególności do zakresu dziapalności Zarządu 
należy: 
1) bieżące kierowanie dziapalnością Związku, 
2) przygotowywanie projektów uchwal Zgroma-

dzenia, określenie sposobu ich wykonania i wy-
konywanie uchwap Zgromadzenia, 

3) opracowanie projektu budżetu  Związku i przed-
stawianie   Zgromadzeniu rocznych sprawozdań 
z jego wykonania, 

4) skpadanie Zgromadzeniu sprawozdań z dziapalno-
ści oraz stanu majątkowego Związku, 

5) (skreślony) 
6) realizacja budżetu i gospodarowanie finansami 

Związku w granicach ustalonych przez Zgroma-
dzenie.”. 

Pkt 14 obwieszczenia powinien brzmieć: 
§ 25 otrzymuje brzmienie:  
„§ 25. 
Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie 
zarządu mieniem skpada Przewodniczący Zarządu i 
jeden czponek Zarządu. Czynność prawna, na pod-
stawie której Związek zaciąga zobowiązania pie-
niężne, wymaga kontrasygnaty gpównego księgo-
wego Związku lub osoby przez niego upoważnio-
nej.”. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegpych oraz zapączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocpawiu Delegatura w Wapbrzychu, 58-300 Wapbrzych, ul. Spowackiego 23a–24,  

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadespanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocpawiu – Zakpadzie Obspugi 

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

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

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

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