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UCHWAŁA RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO 
NR XXX/188/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulawinu owre latalego wrsowo m stawew i szlzegó-
łowe warunwi przrznawania naulzrlielow dodatwów: za wrsługę lat, wotr-
walrtnego, funwlrtnego, za warunwi pralr, oraz wrsowo m i warunwi wrpła-
lania innrlh swładniwów wrnagrodzenia  wrniwatalrlh ze stosunwu pralr, 
szlzegółowr sposób oblilzania wrnagrodzenia za godzinr ponadwrwiarowe 
i godzinr  doraźnrlh  zastępstw,  wrsowo m  naulzrlielswiego  dodatwu 
wieszwaniowego oraz szlzegółowe  zasadr  tego przrznawania i wrpłalania, 

oraz ustalenia wrrteriów i trrb przrznawania nagród dla naulzrlieli 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1592 ze zmianami) 
oraz  z art. 30 ust. 6, art. 5  ust. 7 i art.  9 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 67  ze zmianami), oraz rozporządzenia Ministra 6dukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) Rada 
Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

1. Regulamin określa: 
1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyj-

nego i za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki przyznawania tych dodatków, 

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku 
za wysługę lat, 

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych zastępstw, 

 ) szczegółowe warunki przyznawania nagród 
i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, 

5) wysokość dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wy-
płacania  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Strzeliński. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Karlie Naulzrliela – rozumie się przez to usta-

wę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 67 ), 

2) rozporzadzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra 6dukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagradzania za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego, oraz wynagradzania za pracę w dniu 

wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, 
poz. 181 z późn zm.), 

3) szwole – należy rozumieć przez szkołę lub pla-
cówkę, dla której organem prowadzącym jest 
Powiat Strzeliński, 

 ) naulzrlielalh – należy rozumieć przez to rów-
nież wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w jednostkach or-
ganizacyjnych Powiatu Strzelińskiego, 

5) wlasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę, 

6) ulzniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

7) trgodniowr obowiazwowr wrwiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin, o którym mowa w art.  2 
ust. 3, art.  2 ust.  a oraz ustalony na podsta-
wie art.  2 ust. 6, art.  2 ust. 7 pkt 3 Karty 
Nauczyciela. 

R o z d z i a ł  II 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 3 

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni 
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie. Do-
datek ten przysługuje również za dni  nieobecności 
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek 
choroby lub konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, 
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
NK.II.0911-17/705/08 z dnia 31 grudnia 2009 r. 
stwierdzono nieważność § 3). 
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R o z d z i a ł  III 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§   

W zależności od jakości pracy, w tym spełniania 
ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których 
mowa w rozporządzeniu oraz w § 5 niniejszego 
regulaminu, nauczycielowi – także takiemu, które-
mu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedy-
rektora szkoły – może być przyznany dodatek mo-
tywacyjny. 

§ 5 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 
1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dy-

daktycznych uczniów, a w szczególności: 
a) wysokich wyników egzaminów zewnętrznych  
b) osiągnięć edukacyjnych ocenianych 

z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz 
warunków  pracy nauczyciela, 

c) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpia-
dach oraz w innych obszarach działań zwią-
zanych z  realizowanym  procesem dydak-
tycznym, 

2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wycho-
wawczo-opiekuńczych, a w szczególności: 
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów poprzez kształtowa-
nie postaw odpowiedzialności za własną 
edukację, planowania własnej przyszłości, 
pracy nad sobą oraz  właściwych postaw 
moralnych i społecznych, 

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie 
agresji, patologiom i uzależnieniom, 

c) aktywne i efektywne działania na rzecz 
uczniów potrzebujących opieki, z uwzględ-
nieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej 
współpracy z rodzicami, właściwymi instytu-
cjami i osobami świadczącymi pomoc socjal-
ną,  

3) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adap-
tacją oraz praktycznym stosowaniem nowocze-
snych metod nauczania i wychowania realizo-
wanych we współpracy z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami  
wspomagającymi, 

 ) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art.  2 ust. 2 pkt. 2 Karty 
Nauczyciela, w tym w  szczególności: 

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-
stości szkolnych, 

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o któ-
rych mowa w przepisach w sprawie warun-
ków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szko-
łach publicznych, 

c) opieka i koordynowanie prac samorządu 
uczniowskiego lub innych organizacji 
uczniowskich działających w szkole, 

d) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia 
szczególnie zdolnego, 

5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzo-
nym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym 
zadaniem lub zajęciem. 

§ 6 

1. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się 
wyłącznie w ramach środków wyodrębnionych 
na ten cel w planie finansowym szkoły utworzo-
nym w wysokości od 1% do 5% wynagrodzenia 
średniego stażysty na jeden etat nauczyciela. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysoko-
ści od 5% do 50% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela stażysty (wykształcenie wyższe 
magisterskie z przygotowaniem pedagogicz-
nym). 

3. Kwota przyznanych dodatków motywacyjnych 
dla nauczycieli w roku budżetowym nie może 
być niższa od iloczynu ilości etatów i 2% rocz-
nego średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty. 

 . Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie 
dłuższy niż 6 miesięcy. 

5. Skresy przyznawania dodatku motywacyjnego 
muszą zamykać się w roku budżetowym. 

R o z d z i a ł  IV 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 7 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze w szkole, a także nauczycielom, 
którym powierzono wychowawstwo klasy, 
sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje 
dodatek funkcyjny. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowisko kierownicze, 
określa poniższa tabela. 
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Miesięcznie w zł Lp. Stanowisko 
od do 

Szwołr /zespołr szwół/ wszrstwilh trpów   
– dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów, 1500 2200 
– dyrektor szkoły liczącej 17 do 22 oddziałów   1500 2700 
– dyrektor szkoły liczącej od 23 oddziałów i więcej  1500 2900 
– wicedyrektor 500 1900 
– kierownik warsztatów szkolnych  500 1600 

1. 

– kierownik szkolenia praktycznego 500 1 00 
2. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 500 1800 
3. Dyrektor Specjalnego Sśrodka Szkolno-Wychowawczego 500 2100 
 . Wicedyrektor Specjalnego Sśrodka Szkolno-Wychowawczego  500 1200 
5. Dyrektor Zespołu Placówek Sświatowych 500 2100 
6. Wicedyrektor Zespołu Placówek Sświatowych 500 1200 
7. Dyrektor Powiatowego Dentrum Dydaktyki 500 1800 

 
 

§ 8 

Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach sta-
wek określonych tabelą ustala się uwzględniając 
między innymi: 
1) liczbę oddziałów, nauczycieli, pracowników eko-

nomicznych i administracyjnych oraz stanowisk 
kierowniczych w szkole, 

2) warunki organizacyjne w szkole, 
3) złożoność pracy w szkole, uwzględniając różne 

typy szkół w zespole. 

§ 9 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 
ustala się za:  
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 6% 

średniego wynagrodzenia nauczyciela staży-
sty  posiadającego  wyższe  wykształcenie 
magisterskie z przygotowaniem pedagogicz-
nym,  

2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości  % 
średniego wynagrodzenia nauczyciela staży-
sty  posiadającego  wyższe  wykształcenie 
magisterskie z przygotowaniem pedagogicz-
nym, 

3) funkcję opiekuna w szkole dla dorosłych – 
w wysokości 3% średniego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty posiadającego wyższe 
wykształcenie magisterskie z przygotowa-
niem  pedagogicznym.  

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się w zaokrągleniu 
do pełnych złotych. 

§ 10 

1. W razie zbiegu tytułów do trzech dodatków, 
o których mowa § 9, nauczycielowi przysługuje 
dodatek funkcyjny z każdego tytułu.  

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy 
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczy-
cielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy  na-
uczyciela.  

§ 11 

1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od 1 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków 
związanych z powierzonym stanowiskiem 

w związku z upływem okresu powierzenia tego 
stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z in-
nych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia 
obowiązków nastąpiło 1 dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla 
dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa 
w ust. 1, przysługuje również wicedyrektorowi 
szkoły po 3 miesiącach nieobecności dyrektora 
szkoły w przyczyn innych niż urlop wypoczyn-
kowy. 

3. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono 
wychowawstwo klasy albo sprawowanie funkcji 
opiekuna stażu, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się 
odpowiednio. 

 . Nauczycielowi, o którym mowa w § 7 ust. 2, 
realizującemu inne zadania lub zajęcia albo 
sprawującemu funkcje wymienione w § 9, przy-
sługuje jeden korzystniejszy dodatek funkcyjny 
ustalony w wysokości uwzględniającej zajmo-
wane stanowiska kierowniczego. 

5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
w okresach, za które nie przysługuje wynagro-
dzenie zasadnicze, oraz od 1 dnia miesiąca na-
stępującego po tym miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia funkcji z innych 
powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia 
nastąpiło 1 dnia miesiąca – od tego dnia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-17/705/08 z dnia 31 grudnia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 11 ust. 1, 
ust. 5). 

R o z d z i a ł  V 

DODATKI ZA WARUNKI PRACY 

§ 12 

1. Nauczycielowi wykonującemu pracę w warun-
kach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia, przysługuje z tego tytułu dodatek za 
warunki pracy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-17/ 
/705/08 z dnia 31 grudnia 2009 r. stwierdzono 
nieważność § 12 ust. 1 we fragmencie „lub 
szkodliwych”). 
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2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługują 
nauczycielom za prowadzenie: 
1) zajęć praktycznych w terenie z zakresu pro-

dukcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rol-
nictwa w szkołach rolniczych – w wysokości 
5% wynagrodzenia zasadniczego, 

2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych 
w szkołach (oddziałach) specjalnych oraz in-
dywidualnego nauczania dziecka zakwalifi-
kowanego do kształcenia specjalnego, zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi 
i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu 
głębokim – w wysokości 20% wynagrodze-
nia zasadniczego, 

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych 
w szkole podstawowej specjalnej – w wyso-
kości 25% stawki godzinowej za każdą prze-
pracowaną w tych klasach godzinę naucza-
nia, 

 ) zajęć wychowawczych w specjalnych ośrod-
kach szkolno-wychowawczych, w młodzie-
żowym ośrodku socjoterapii i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych – w wysokości 
30% wynagrodzenia zasadniczego, 

5) badań psychologicznych i pedagogicznych, 
w tym badań logopedycznych, udzielanie 
dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym pomocy logopedycz-
nej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia 
i zawodu, a także udzielanie rodzicom i na-
uczycielom pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej związanej z wychowaniem i kształce-
niem dzieci i młodzieży w poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej – w wysokości 18% 
wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 13 

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje za okres 
faktycznego wykonywania tej pracy, oraz 
w okresie niewykonywania pracy, za który przy-
sługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlo-
pu wypoczynkowego. 

2. Dodatek za warunki pracy, określony w § 12 
ust. 2 pkt 1–2 i  –5, wypłaca się w całości, je-
żeli nauczyciel – w tym nauczyciel któremu po-
wierzono stanowisko kierownicze – realizuje 
w trudnych warunkach cały obowiązujący go 
wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysoko-
ści proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje 
tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli 
jest  zatrudniony  w  niepełnym  wymiarze  go-
dzin. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy określony 
w § 12 ust. 2 pkt 3 wypłaca się za każdą efek-
tywnie przepracowaną w takich warunkach go-
dzinę zajęć. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-17/705/08 
z dnia 31 grudnia 2009 r. stwierdzono nieważ-
ność § 13 ust. 3). 

 . Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o których mo-
wa w § 12 ust. 2 pkt 2 i 5, nie wyłącza prawa 
do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymie-
nionych w § 12 ust. 2 pkt 3. 

§ 1  

Nauczycielom przysługuje dodatek za uciążliwe 
warunki pracy za prowadzenie zajęć określonych 
w § 9 rozporządzenia w wysokości 10% otrzymy-
wanego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 15 

W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
i uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje 
prawo do dodatku z każdego tytułu.  

R o z d z i a ł  VI 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŻNYCH ZASTĘPSTW 

§ 16 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za trudne warunki 
pracy, jeżeli praca w  godzinach ponadwymia-
rowych oraz doraźnego zastępstwa odbywała 
się w warunkach uprawniających do dodatku)  
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych, realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych nauczyciela lub doraź-
nego zastępstwa. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.  2 
ust.  a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne wa-
runki, jeżeli praca w godzinach doraźnego za-
stępstwa odbywa się w warunkach trudnych) 
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego 
wymiaru zajęć.  

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o której mowa 
w ust. 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez  ,16 z za-
okrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, 
ze czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

R o z d z i a ł  VII 

NAGRODY ZA OSIUGNIECIA DYDAKTYCZNO- 
-WYCHOWAWCZE 

§ 17 

1. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze udziela ze środków ze specjalnego fun-
duszu nagród utworzonego w budżecie Powiatu 
Strzelińskiego w wysokości umożliwiającej wy-
płacenie zarówno nagród starosty i dyrektorów 
szkół, zgodnie z podziałem, o którym mowa 
w ust. 3. 

2. Nagrody z funduszu dzieli się na: 
1) nagrody organu prowadzącego, zwane „Na-

grodą Starosty Strzelińskiego”, przyznawane 
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przez starostę dyrektorom szkół i placówek 
oraz nauczycielom w nich zatrudnionych, 

2) nagrody dyrektorów, zwane „Nagrodą Dyrek-
tora Szkoły” przyznawane nauczycielom 
przez dyrektorów szkół. 

3. Specjalny fundusz nagród dzieli się w taki spo-
sób że: 
1) kwotę wynoszącą 1% planowanych rocznych 

wynagrodzeń osobowych nauczycieli prze-
znacza się na nagrody dyrektorów szkół, 

2) pozostałą kwotę przeznacza się na nagrody 
Starosty. 

 . Dyrektor za zgodą organu prowadzącego w ra-
mach posiadanych środków finansowych może 
zwiększyć fundusz nagród. 

§ 18 

1. „Nagroda Starosty Strzelińskiego” przyznawana 
jest dla dyrektorów szkół oraz dla szczególnie 
wyróżniających się nauczycieli na umotywowa-
ny wniosek; 
1) Inspektora Sświaty w Strzelinie dla dyrektora 

szkoły, 
2) Dyrektora Szkoły dla nauczycieli zatrudnio-

nych w szkole. 
2. Ustala się termin złożenia wniosków na nagrody 

nie później niż do 30 sierpnia 2009 r.  

§ 19 

1. Nagrody, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt. 1, 
mogą być przyznane nauczycielowi, któremu 
powierzono stanowisko dyrektora szkoły, który 
przepracował na tym stanowisku, co najmniej 
rok oraz osiąga wysokie efekty w zarządzaniu 
placówką według poniższych kryteriów:  
1) szkoła przez niego kierowana osiąga wysokie 

wyniki na sprawdzianach i egzaminach we-
wnętrznych, 

2) bez zastrzeżeń kieruje pracą szkoły, realizuje 
politykę oświatową określoną przez organ 
prowadzący, 

3) prawidłowo dysponuje środkami określonymi 
w planie finansowym szkoły, 

 ) stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
uczniów,  

5) prawidłowo realizuje zadania kierownika za-
kładu pracy w zakresie zatrudniania kadry, 

6) prowadzi w szkole działalność mającą na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów patolo-
gii społecznej oraz tworzy system pomocy 
uczniom mającym trudności w nauce, 

7) inspiruje w szkole działania w zakresie 
współpracy szkoły ze środowiskiem lokal-
nym, pozyskując jednocześnie sponsorów 
i przyjaciół szkoły, 

8) osiąga znaczące wyniki w promocji szkoły, 
9) prawidłowo organizuje doskonalenie zawo-

dowe nauczycieli oraz tworzy system efek-
tywnego nadzoru pedagogicznego. 

2. Nagrody, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt. 2, 
mogą być przyznane nauczycielowi, który prze-
pracował w szkole co najmniej rok oraz bez za-
strzeżeń wywiązuje się ze swoich obowiązków 
i wyróżnia się w co najmniej w jednym z poda-
nych kryteriów: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej: 
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-

dzone w sprawdzianach i egzaminach 
uczniów, przeprowadzanych przez okrę-
gowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowywania 
autorskich programów i publikacji, 

c) posiada udokumentowane osiągnięcia 
w pracy z uczniami mającymi trudności 
w nauce, 

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uro-
czystości szkolne lub środowiskowe,  

e) prowadzi znaczącą działalność wycho-
wawczą w klasie, szkole lub placówce 
przez organizowanie wycieczek, udział 
uczniów w spektaklach teatralnych, kon-
certach, wystawach i spotkaniach, 

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne i wypoczynkowe. 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej, pochodzącym 
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieży, 
w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki 
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, 
Policją, organizacjami i stowarzyszeniami 
oraz rodzicami w zakresie zapobiegania 
i usuwania przejawów patologii społecznej 
i niedostosowania społecznego dzieci 
i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły 
lub placówki, rozwija formy współdziałania 
szkoły lub placówki z rodzicami, 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polega-
jącej na: 
a) udziale w zorganizowanych formach do-

skonalenia zawodowego,  
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmujących 
pracę w zawodzie nauczyciela. 

 ) w zakresie funkcjonowania szkoły w sposób 
szczególny podejmuje działania umożliwiające 
realizację misji szkoły. 

R o z d z i a ł  VIII 

DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 20 

1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionych 
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązują-
cego wymiaru zajęć w szkołach położonych na 
terenach wiejskich, przysługuje nauczycielski 
dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodat-
kiem”, w wysokości uzależnionej od liczby 
członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wy-
sokości: 
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1) 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
pracowników, zwanego dalej „minimalnym 
wynagrodzeniem” – przy 1 osobie w rodzinie, 

2) 8% minimalnego wynagrodzenia – przy 
2 osobach w rodzinie,  

3) 10% minimalnego wynagrodzenia – przy 
3 osobach w rodzinie, 

 ) 12% minimalnego wynagrodzenia – przy 
  i więcej osobach w rodzinie. 

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych: współmałżonka oraz dzieci pozostających 
na jego wyłącznym utrzymaniu. 

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek 
w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał dodatek. 

 . Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez nie-
go lokalu mieszkalnego. 

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym złożo-
no wniosek o jego przyznanie. 

6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania 
pracy, a także w okresach: 

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go. 

7. Nauczycielowi dodatek ustala dyrektor szkoły, 
a dyrektorowi szkoły – Starosta Strzeliński. 

8. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest mie-
sięcznie z dołu. 

R o z d z i a ł  IX 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Strzelinie. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY PSWIATU 

 JERZY KROCHMALNY 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BOGUSZOWA-GORC 
NR XXIX/187/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie  upoważnienia  Burwistrza  Boguszowa-Gorl  do  ustanawiania 
wrsowo li  len  i  opłat  za  usługi  wowunalne  o  lharawterze  użrtelzno li 

publilznet na terenie Boguszowa-Gorl 

 Na podstawie art.   ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1007 r. Nr 9, poz.  3 z późn. 
zm.) Rada Miejska Boguszowa-Gorc uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Powierza się Burmistrzowi Boguszowa-Gorc ustala-
nie wysokości cen i opłat za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej świadczone 
przez gminne jednostki organizacyjne. 

§ 2 

Wysokość cen i opłat za usługi komunalne o cha-
rakterze użyteczności publicznej świadczone przez 
gminne jednostki organizacyjne ustala się uwzględ-
niając w szczególności: 

1. kalkulację kosztów działalności jednostki organi-
zacyjnej, ponoszonych w związku ze świadcze-
niem usług komunalnych o charakterze użytecz-
ności publicznej, 

2. wysokość dotacji na działalność jednostki orga-
nizacyjnej zapewnioną w budżecie miasta, 

3. wynik ekonomiczny jednostki w danym roku 
budżetowym, 

 . wskaźnik wzrostu cen towarów i usług aktualny 
w danym roku, 

5. konieczność zachowania dostępności usług dla 
mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce. 
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§ 3 

1. Ustalenie lub zmiana wysokości cen i opłat, 
o których mowa w § 1, następuje na wniosek 
kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien za-
wierać uzasadnienie oraz dane, o których mowa 
w § 1. 

§   

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Boguszowa-Gorc. 
 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY MI6JSKI6J 

 STANISŁAW URBANIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BOGUSZOWA-GORC 
NR XXIX/188/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie zasad sprzedażr wieszwań wowunalnrlh, stanowialrlh 
własno m Gwinr Boguszów-Gorle 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art.  0 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, 
art. 70 ust.   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 200  r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dzynności przygotowawcze do sprzedaży lokalu 
podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy 
Burmistrza Miasta. 

§ 2 

1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkal-
nych, przeznaczonych do sprzedaży, z zastrze-
żeniem ust. 2 i 3, przysługuje tym najemcom lo-
kali, z którymi umowa najmu została zawarta na 
czas nieokreślony. 

2. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne poło-
żone w: 
1) budynkach przeznaczonych do wyburzenia, 
2) budynkach, w których przewidywana jest 

zmiana funkcji, 
3) lokale socjalne i lokale przeznaczone na na-

jem na czas trwania stosunku pracy. 
3. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorce może nie 

przeznaczyć do sprzedaży lokali w innych niż 
określone w ust. 3 szczególnie uzasadnionych 
przypadkach: 
– gdy sprzedaż będzie sprzeczna z interesem 

gminy, 
– w budynkach wpisanych do rejestru zabyt-

ków. 

§ 3 

Wyodrębnienie lokali mieszkalnych następuje na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 2  czerwca 
199  r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, 
poz. 903 ze zm.). 

§   

Sprzedaż lokali odbywa się z jednoczesnym odda-
niem w użytkowanie wieczyste lub ze sprzedażą 
udziału z nim związanego w nieruchomości grun-
towej. 

§ 5 

Pomieszczenie niebędące przedmiotem najmu i sa-
modzielnym lokalem może być sprzedane na rzecz 
współwłaścicieli budynku w którym znajduje się 
lokal. Denę sprzedaży ustala się na poziomie okre-
ślonym w § 7 ust. 1. 

§ 6 

Lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy 
najmu przez najemcę, którego małżonek (małżonka) 
jest właścicielem innego lokalu stanowiącego od-
rębną nieruchomość, domu mieszkalnego, bądź 
przysługuje mu własnościowe prawo do lokalu 
spółdzielczego – może być sprzedany na rzecz jego 
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najemcy za cenę określoną w § 7 ust. 1. Przepis 
ten stosuje się bez względu na istniejące między 
małżonkami stosunki majątkowe. 

§ 7 

1. Denę sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowi 
wartość lokalu powiększona o faktycznie ponie-
sione przez Gminę Boguszów-Gorce koszty 
przygotowania lokalu do sprzedaży. 

2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od 
wartości lokalu mieszkalnego, sprzedawanego 
jako odrębna nieruchomość w drodze bezprze-
targowej, na rzecz najemcy, w wysokości 80% 
– w przypadku jednorazowej zapłaty należności, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku kiedy nakłady poniesione przez 
Gminę w ostatnich 5 latach na remont budynku 
(lokalu) przekroczyły 10% wartości wykupowa-
nego lokalu, na dzień sporządzenia przez rzeczo-
znawcę operatu szacunkowego, wyraża się zgo-
dę na udzielenie bonifikaty w wysokości 70%. 

 . Jeżeli w skutek równoczesnej sprzedaży, z za-
strzeżeniem ust. 5, wszystkie mieszkania w bu-
dynku przestają być własnością gminy, wyraża 
się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 
99%. Przez równoczesną sprzedaż należy rozu-
mieć sprzedaż dokonaną na łączny wniosek na-
jemców, na podstawie umów sprzedaży zawar-
tych w tej samej dacie, w wyniku których cały 
budynek przestanie być własnością gminy. 

5. Jeżeli w skutek równoczesnej sprzedaży, z za-
strzeżeniem ust. 3, wszystkie mieszkania w bu-
dynku przestają być własnością gminy, w przy-
padku kiedy nakłady poniesione przez Gminę 
w ostatnich 5 latach na remont budynku (lokalu) 
przekroczyły 10% wartości wykupowanego lo-
kalu, na dzień sporządzenia przez rzeczoznawcę 
operatu szacunkowego, wyraża się zgodę na 
udzielenie bonifikaty w wysokości 90%. 

§ 8 

1. Na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, 
sprzedawanego w trybie bezprzetargowym, 
przed udzieleniem bonifikaty określonej w § 7 
zalicza się nakłady poniesione przez najemcę te-
go lokalu, przeprowadzone za zgodą administra-
tora, zgodnie z prawem budowlanym, w tym na 

podstawie pozwolenia na budowę, poczynione 
na: 
1) remont kapitalny tego lokalu, 
2) przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę, 

w tym na adaptacje strychu lub innego po-
mieszczenia niemieszkalnego, jeżeli w wyniku 
tego nastąpiło wyodrębnienie lokalu miesz-
kalnego, stanowiącego przedmiot umowy 
najmu, lub powiększenie powierzchni użyt-
kowej tego lokalu. 

2. W celu ustalania wysokości nakładów na wnio-
sek najemcy lokalu rzeczoznawca majątkowy 
sporządza operat w sprawie uznania poniesio-
nych nakładów na lokal. 

3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli umowa 
najmu lokalu lub inne umowy zawarte z najemcą 
stanowią inaczej. 

§ 9 

Wolne lokale mieszkalne nie podlegają postanowie-
niom tej uchwały i mogą stanowić przedmiot 
sprzedaży na warunkach i za cenę ustaloną 
w drodze przetargu. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 11 

Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc uchwała 
nr VI/37/07 Rady miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 
27 lutego 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bogu-
szów-Gorce. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z dniem 1 stycznia 
2009 r. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY MI6JSKI6J 

 STANISŁAW URBANIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BOGUSZÓW-GORCE 
NR XXIX/191/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie ustanowienia dorolznrlh nagród i wrróżnień za osiagnięlia 
w dziedzinie  wulturr  fizrlznet i sportu  oraz przrtęlia szlzegółowrlh zasad, 

trrbu przrznawania oraz wrsowo li nagród 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust.   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustanawia się doroczne nagrody i wyróżnienia za 
wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym i krajowym oraz za całokształt dzia-
łalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

§ 2 

Nagrody i wyróżnienia przyznaje corocznie Bur-
mistrz Miasta osobom prawnym i fizycznym za 
wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym lub krajowym. 

§ 3 

1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej 
nieprzekraczającej kwoty: 
1) do 700 zł w poszczególnych kategoriach in-

dywidualnych, 
2) do 1.800 zł dla Zespołu. 

2. Wyróżnienia przyznawane są w formie statuetek 
i dyplomów. 

§   

1. Nagroda i wyróżnienie za całokształt działalności 
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być 
przyznana tylko jeden raz. 

2. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać 
tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie za to samo 
osiągnięcie w danym roku. 

§ 5 

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, 
o których mowa w § 2, mogą składać działające 
na terenie Gminy Boguszów-Gorce: kluby spor-
towe, stowarzyszenia, osoby fizyczne. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody czy wyróżnienia 
należy składać do 30 listopada każdego roku 
w Biurze Sbsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Boguszowie-Gorcach, zgodnie ze wzorem 
wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. W roku 2008 wnioski należy składać 
do 20 grudnia. 

3. W razie stwierdzenia we wniosku braków for-
malnych wnioskodawca jest zobowiązany do 
usunięcia ich w ciągu 7 dni od dnia powiado-
mienia. 

 . Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypad-
ku: 
1) złożenia po terminie, 
2) cofnięcia przez wnioskodawcę, 
3) rezygnacji kandydata do nagrody, czy wyróż-

nienia, 
 ) braku usunięcia w wyznaczonym terminie 

braków formalnych. 
5. Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1, rozpa-

truje Burmistrz Miasta w terminie 30 dni od daty 
określającej termin złożenia wniosku. 

§ 6 

Informacje o możliwości składania wniosków oraz 
o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach są ogła-
szane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7 

Środki finansowe na przyznawane nagrody i wy-
różnienia są uwzględniane w uchwale budżetowej 
Gminy Miasta Boguszów-Gorce na dany rok budże-
towy. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY MI6JSKI6J 

 STANISŁAW URBANIAK 
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Załalzniw do ulhwałr Radr Mietswiet 
Boguszów-Gorle nr XXIX/191/08 
z dnia 25 listopada 2008 r. (poz. 106) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 
NR XXIX/193/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie zwianr ulhwałr nr XLIa/241/2006 Radr Mietswiet w Boguszo-
wie-Gorlalh  z dnia 27 październiwa 2006 r.  w sprawie ulhwalenia Statutu 

O rodwa Powolr Społelznet w Boguszowie-Gorlalh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, pkt 7 i pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 200  r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 6 , poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z 2007 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszo-
wie-Gorcach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIV/2 1/2006 Rady Miejskiej 
w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 
2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sśrodka 
Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach wpro-
wadza się następujące zmiany: 
1. § 3 punkt 9 otrzymuje brzmienie: „Ustawy 

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

2. w § 3 dodaje się punkt 10 w brzmieniu „Niniej-
szego Statutu”. 

3. § 7 punkt 3 lit. „g” otrzymuje brzmienie „przy-
znawanie i wypłata świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego oraz realizacja pozostałych zadań 
wynikających z ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów”. 

 . w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Przyznawa-
nie świadczeń alimentacyjnych dla osób upraw-

nionych do alimentów na podstawie tytułu wy-
konawczego, którego egzekucja jest bezsku-
teczna”. 

5. w § 12 ust. 3 skreśla się wyrazy „zaliczek ali-
mentacyjnych”, wpisując w to miejsce wyraz 
„świadczeń”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Boguszowa-Gorc. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY MI6JSKI6J 

 STANISŁAW URBANIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXX/218/08 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr aII/49/2007 Radr Mietswiet w Brzegu Dolnrw 
z dnia 27 wwietnia 2007 r. w sprawie regulawinu udzielania i rozwiaru zni-
żew naulzrlielow,  wtórrw  powierzono  stanowiswo  wierownilze, owre lenia 
trgodniowego obowiazwowego wrwiaru godzin zatęm niewtórrlh naulzrlieli 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 1 2, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art.  2 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Na-
uczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) 
Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Tabela określona w § 1 uchwały otrzymuje następującą treść: 
 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Sbowiązkowy tygodniowy 

wymiar zajęć 
1. Dyrektor szkoły liczącej:  
 do 7 oddziałów 5 
 8–1  oddziałów   
 15–21 oddziałów 3 
 22 i więcej oddziałów 2 
2. Wicedyrektor szkoły liczącej:  
 8–1  oddziałów 10 
 15–21 oddziałów 7 
 22 i więcej oddziałów 5 
3. Dyrektor przedszkola liczącego:  
 2 oddziały 8 
 3–  oddziały 6 
 5 i więcej oddziałów 5 
 . Wicedyrektor przedszkola liczącego:  
 6 i więcej oddziałów 10 

 
§ 2 

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.. 
 

 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY MIASTA 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 
NR XXX/204/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie ulhwalenia na row 2009 regulawinu przrznawania dodatwów do 
wrnagrodzenia zasadnilzego, oblilzania i wrpłalania wrnagrodzenia za 
godzinr ponadwrwiarowe i godzinr doraźnrlh zastępstw dla naulzrlieli 
zatrudnionrlh w  szwołalh  dla  wtórrlh  organew  prowadzalrw test Gwina 

Jellz-Laswowile 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 1 2, poz. 1591 
ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 67  
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliż-
szego określenia o: 
1) szwole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub pla-
cówek, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Jelcz-Laskowice, 

2) drrewtorze lub wiledrrewtorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt. 1, 

3) rowu szwolnrw – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego, 

 ) wlasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę, 

5) ulzniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

6) trgodniowrw obowiazwowrw wrwiarze godzin 
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa 
w art.  2 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 67  ze zmianami). 

§ 2 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę 
lat w wysokości i na zasadach określonych 
w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrud-
nienia do stażu pracy, będącego podstawą usta-
lenia stawki dodatku określa § 7 rozporządzenia 
Ministra 6dukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. Nr 22, poz. 181). 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycie-
lowi za czas przebywania na urlopie dla porato-
wania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przy-
sługuje również za dni nieobecności w pracy 
z powodu niezdolności do pracy wskutek choro-
by, bądź konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem ro-
dziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagro-
dzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego NK.II.0911-17/70 /08 z dnia 
31 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 2 
ust. 3). 

 . Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz 
jego wysokość potwierdza nauczycielowi – dy-
rektor szkoły, a dyrektorowi – Burmistrz Miasta 
i Gminy Jelcz-Laskowice. 

§ 3 

DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest: 

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzonych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo  
sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy 
z ich rodzicami, 

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

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem 
a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowy-

wanie się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę powierzonych po-

mieszczeń, pomocy dydaktycznych lub in-
nych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 

lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego 
w okresie ostatnich pięciu lat, 

 ) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art.  2 ust. 2 pkt. 2 i 3 
Karty Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych i in-

nych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczy-
cieli, 

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

§   

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może wyno-
sić do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela mianowanego I kategorii zaszeregowania. 
1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony, nie dłuższy niż 3 wiesiale. Dodatku 
motywacyjnego nie przyznaje się w okresie:  
– wakacji letnich, 
– urlopu dla poratowania zdrowia, 
– przebywania w stanie nieczynnym, 
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– osobom, które zostały ukarane na podstawie 
Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela, 

– stażystom, 
– osobom, które nie przepracowały co najmniej 

1 pełnego roku w szkołach na terenie gminy. 
Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przyznaje 
się w formie pisemnej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego NK.II.0911-17/70 /08 z dnia 
31 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność §   
ust. 1 zdanie 2). 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa 
w § 3, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrek-
tora – Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Lasko-
wice. 

3. Dyrektor w stosunku do nauczyciela, a Bur-
mistrz w stosunku do dyrektora ma prawo 
wstrzymać wypłatę dodatku motywacyjnego w 
przypadku niespełnienia warunków, o których 
mowa w § 3. 

 . Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje 
dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz w ramach 
środków przyznanych uchwałą budżetową na 
dany rok budżetowy. 

5. Wielkość kwoty dodatku motywacyjnego planu-
je się w budżecie na poziomie 5% planowanego 
wynagrodzenia zasadniczego mianowanego na-
uczyciela I kategorii zaszeregowania. 

§ 5 

DODATEK FUNKCYJNY 

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości określonej w poniższej tabeli: 
 

TAB6LA STAW6K DSDATKU FUNKDYJN6GS 

Stanowisko 
Wysokość dodatku 

funkcyjnego 
(miesięcznie w zł) 

Dyrektor szkoły: 
do 8 oddziałów 
od 9 do 16 oddziałów 
17 oddziałów i więcej 

 
od  80,00 do   780,00 
od 580,00 do   980,00 
od 780,00 do 1320,00 

Wicedyrektor szkoły od 320,00 do   580,00 
 
1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 

ustala Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 
w granicach stawek określonych w tabeli, 
uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej wa-
runki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kie-
rowniczych w placówce. 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedy-
rektorów, osób zajmujących inne stanowiska 
kierownicze ustala dyrektor placówki. 

3. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem 
przysługuje także nauczycielom, którym powie-
rzono obowiązki kierownicze w zastępstwie in-
nej osoby, jeśli jej nieobecność w pracy przekro-
czy 1 miesiąc. Jeżeli odpowiednie stanowisko 
kierownicze lub funkcyjne powierzono nauczy-
cielowi na okres nieobejmujący pełnych miesię-

cy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych 
z nim obowiązków. 

§ 6 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, 
z tym że nauczycielowi, któremu powierzono: 
1) wrlhowawstwo wlasr – w wysokości do 

80,00 zł wiesięlznie, 
2) funwltę opiewuna stażu: 

a) w wysokości do 35,00 zł wiesięlznie – 
dla opiekuna stażu realizowanego przez 
nauczyciela kontraktowego, 

b) w wysokości do 55,00 zł wiesięlznie – 
dla opiekuna stażu realizowanego przez 
nauczyciela stażystę, 

3) naulzrliela wonsultanta (lidera Wewnątrz-
szkolnego Doskonalenia Nauczycieli) w wr-
sowo li do 80,00 zł wiesięlznie. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1, uwzględniając zakres złożoność 
zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor 
w ramach budżetu szkoły. 

§ 7 

1. Strzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania 
dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. Dodatek o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 i § 6 
ust. 1, nie przysługuje za okres: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, 
 ) za który nie przysługuje wynagrodzenie za-

sadnicze, 
5) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał 
pełnienia funkcji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego NK.II.0911-17/70 /08 z dnia 
31 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 7 
ust. 2). 

§ 8 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych 
warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 
rozporządzenia M6N z dnia 31.01.2005 r. 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2005 r. z późn. zm.) 
w przypadku, gdy:  
1) prowadzą nauczanie indywidualne dzieci za-

kwalifikowanych do kształcenia specjalnego 
– w wysokości 10% wynagrodzenia zasadni-
czego, 

2) dodatek 10% do stawki godzinowej przepra-
cowanej w klasie integracyjnej lub w klasie 
masowej, do której uczęszcza dziecko zakwa-
lifikowane do kształcenia specjalnego, 

3) prowadzą zajęcia dydaktyczne w klasach łą-
czonych w szkołach podstawowych – w wy-
sokości 15% wynagrodzenia zasadniczego, 
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 ) prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowaw-
cze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 
umysłowo w stopniu głębokim – w wysoko-
ści 15% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Wysokość dodatku za warunki pracy, 
z uwzględnieniem warunków, o których mowa 
w § 9 pkt. 1, ustala dla nauczyciela dyrektor, 
a dla dyrektora  Burmistrz  Miasta i Gminy Jelcz-
-Laskowice. 

3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w takiej 
części, w jakiej godziny pracy w tych warun-
kach  pozostają  do  obowiązującego  wymiaru 
godzin przydzielonego na dany okres (rok szkol-
ny). 

 . Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawie-
dliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za 
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 
oraz w okresie urlopu dla poratowania zdrowia 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał wyko-
nywania pracy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-17/ 
/70 /08 z dnia 31 grudnia 2008 r. stwierdzono 
nieważność § 8 ust.  ). 

§ 9 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się we-
dług osobistego zaszeregowania nauczyciela, 
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.  

2. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę po-
nadwymiarową oraz godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki 
pracy, jeżeli praca w ponadwymiarowych godzi-
nach odbywa się w takich warunkach) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
zgodnie z art.  2 i  2a ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 67  z późn. zm.), 
z uwzględnieniem zapisu art.  2 ust. 6 cytowa-
nej ustawy. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o której mowa w punk-
cie 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin przez  ,16 z zaokrą-
gleniem do pełnej godziny w ten sposób, że czas 
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

 . Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowiska 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymia-
rze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych 
godzin danego stanowiska przez wymiar obo-
wiązkowy, wynikający z zapisów art.  2 ust. 3 
cytowanej w ust.   ustawy, wynikającej z zapi-
sów art.  2 pkt. 1, 2, 3 cytowanej ustawy 
i sumując te ilorazy ( po zaokrągleniu do liczby 
całkowitej). 

Przykład: 
Nauczyciel uczy w wymiarze 12 godzin mate-
matyki i realizuje 13 godzin jako wychowawca 
świetlicy, tj. 
12/18 + 13/26 = 0,67 + 0,50 = 1,17 
25/1,17 = 21,37 = 21 
W tym przykładzie nauczyciel będzie miał   go-
dziny ponadwymiarowe 
(realizuje 25 godzin dla wymiaru obowiązkowe-
go 21 godzin). 

5. W tygodniach, w których nauczyciel nie zreali-
zował wszystkich planowanych godzin ponad-
wymiarowych. Wynagrodzenie za przepracowa-
ne godziny ponadwymiarowe oblicza się nastę-
pująco: 
za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwy-
miarowych przyjmuje się obowiązkowy tygo-
dniowy wymiar zajęć określony w art.  2 ust. 3 
Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru (lub 1/  gdy dla nauczycieli ustalono 
czterodniowy tydzień pracy). (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
NK.II.0911-17/70 /08 z dnia 31 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 5). 

§ 10 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 
NAGRÓD 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% pla-
nowanych środków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie 
finansowym szkoły, z tym że: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody dyrektora, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody organu prowadzącego. 
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 

charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi 
nagrody uzależnione jest od legitymowania się 
wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej lub opiekuńczej. 

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 

– dyrektor, 
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 

– Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice: 
a) na wniosek dyrektora, 
b) z inicjatywy własnej. 

 . Nagroda Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Lasko-
wice i nagroda dyrektora szkoły przyznawana 
jest nauczycielowi za: 
a) szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-

-wychowawczej, 
b) szczególne  osiągnięcia  w pracy opiekuńczo-

-wychowawczej, 
c) wdrażanie innowacji pedagogicznych, 
d) dbałość o powierzone mienie, 
e) polepszanie bazy dydaktycznej, 
f) zdobywanie dodatkowych środków finanso-

wych dla szkoły, 
g) prawidłowe realizowanie planu finansowego, 
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h) dobrą współpracę z radą pedagogiczną, ro-
dzicami, środowiskiem lokalnym, organami 
prowadzącymi i nadzorującymi pracę peda-
gogiczną, 

i) innymi osiągnięciami. 
5. Nagrodę   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Jelcz-

-Laskowice może otrzymać nauczyciel, który 
przepracował w jednostkach organizacyjnych 
oświaty Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice mini-
mum 3 lata. 

§ 11 

Nagrody,  o  których  mowa  w  § 10,  są  przy-
znawane z okazji Dnia 6dukacji Narodowej, na 
wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
W uzasadnionych przypadkach można przyznać 
nauczycielowi nagrodę w innym czasie. 

§ 12 

DODATEK MIESZKANIOWY 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin w szkołach wiejskich 
i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zaj-
mowania stanowiska przysługuje nauczycielski 
dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego jest uzależniona od stanu rodzinnego 
uprawnionego nauczyciela, do którego wlicza się 
współmałżonka, dzieci własne lub przysposobio-
ne pozostające na wyłącznym utrzymaniu na-
uczyciela i wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie    23,00 zł 
2) przy dwóch osobach w rodzinie  31,00 zł 
3) przy trzech osobach w rodzinie  38,00 zł 
 ) przy czterech i więcej osobach 

w rodzinie         46,00 zł 
3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, 

zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących:  
a) małżonka, który nie posiada własnego źródła 

dochodu, 
b) pozostających na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka, dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia 
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo po-
nadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 
21 roku życia, 

c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci będące studentami do czasu ukończe-
nia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż 
do 26 roku życia, 

d) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodu. 

 . Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje dodatek mieszkaniowy, 
w wysokości określonej w ust. 2.  
Dodatek na dzieci przysługuje tylko jednemu 
z małżonków. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się na wniosek nauczyciela, stanowiący załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. Nauczycielowi 
dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Bur-
mistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

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

po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 

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

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go, 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa o pracę na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa ta była zawarta, 

 ) korzystania z urlopu wychowawczego, ma-
cierzyńskiego, 

5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, 
6) pozostawania w stanie nieczynnym. 

§ 13 

DODATEK WIEJSKI 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub 
miasta liczącego do 5000 mieszkańców, który 
posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela i jest zatrudniony 
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązują-
cego wymiaru zajęć, przysługuje odrębny doda-
tek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadni-
czego. 

2. Nauczycielski dodatek wiejski przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach: 
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go, 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa o pracę na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa ta była zawarta, 

 ) korzystania z urlopu wychowawczego, ma-
cierzyńskiego, 

5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, 
6) pozostawania w stanie nieczynnym. 

§ 1  

Dodatki  wymienione  w  niniejszym  regulaminie 
przyznaje się na owres od 01.01.do 31.12. danego 
rowu. 
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§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 PRZ6WSDNIDZĄDA 
 RADY MI6JSKI6J 

 BEATA BEJDA 
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Załalzniw nr 1 do ulhwałr Radr Mietswiet 
w Jellzu-Laswowilalh nr XXX/204/2008 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLUSKIEJ 
NR XXaI/64/08 

z dnia 23 grudnia 2008 r. 

w sprawie upoważnienia wierowniwa O rodwa Powolr Społelznet w Jawo-
rzrnie Ślaswiet do podetwowania działań wobel dłużniwów aliwentalrtnrlh 

 Na podstawie art. 39 ust.   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się kierownika Sśrodka Pomocy Spo-
łecznej w Jaworzynie Śląskiej do podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Jaworzyny Śląskiej. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 października 2008 r. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY MI6JSKI6J 

 ARTUR NAZIMEK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXaI/243/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie nadania nazwr ulilr w Gnielhowilalh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98 , Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21 , poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 
oraz z 200  r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1  1, Nr 175, poz. 1 57, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr  8, poz. 327, Nr 138, poz. 97  i Nr 173, 
poz. 1218) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę powstałej ulicy w Gniechowi-
cach ul. Wiosenna w granicach działki nr 3 /2. 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY MI6JSKI6J 

 ADAM KLIMCZAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU 
NR XXaIII/36/08 

z dnia 2  listopada 2008 r. 

w sprawie Statutu Uzdrowiswowet Gwinr Mietswiet Szlzawna-Zdrotu 

 Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 1 2, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala: 

 
 

STATUT 
Uzdrowiswowet Gwinr Mietswiet Szlzawna-Zdrotu 

 
 

D z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Uchwała określa: 
1) ustrój Gminy Szczawna-Zdroju; 
2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady 

Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, jej Komisji oraz 
Burmistrza Szczawna-Zdroju; 

3) zasady dostępu i korzystania obywateli z doku-
mentów wynikających z wykonywania zadań 
publicznych; 

 ) jednostki organizacyjne gminy. 

§ 2 

Użyte w uchwale sformułowania oznaczają: 
Gmina   lub  Szczawno-Zdrój  –  Miasto  Szczawno-
-Zdrój, 
Statut – Statut Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej 
Szczawna-Zdroju, 
Rada – Radę Miejską w Szczawnie-Zdroju,  
radny  –  członek   Rady   Miejskiej   w  Szczawnie-
-Zdroju, 
Przewodniczący – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Szczawnie-Zdroju, 
Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, 
komisja  –  Komisja  Rady  Miejskiej  w  Szczawnie-
-Zdroju, 
Burmistrz – Burmistrz Szczawna-Zdroju, 
Urząd – Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju, 
Ustawa – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 1 2, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). 

§ 3 

Gmina Szczawno-Zdrój jest uzdrowiskową gminą 
miejską. 

§   

1. Gmina położona jest w Powiecie Wałbrzyskim, 
w Województwie Dolnośląskim i obejmuje ob-
szar 1  7  ha. 

2. Gmina  obejmuje  obszar  w  granicach  określo-
nych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
Statutu. 

§ 5 

Siedzibą  organów  Gminy  jest  miasto  Szczawno-
-Zdrój. 

§ 6 

1. Gmina posiada herb, pieczęć i flagę.  
2. Herbem Szczawna-Zdroju jest zielona tarcza 

z umieszczonym na niej centralnie białym pawi-
lonem zdrojowym pokrytym czerwoną kopułą, 
z otwartą złotą (żółtą) bramą, w której na czar-
nym tle znajduje się srebrny (biały) czerpak do 
wody. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do 
Statutu. 
1) Herb jest znakiem prawnie chronionym. 
2) Rozpowszechnianie nazwy Gminy i herbu 

wymaga zgody Burmistrza. 
3. Pieczęcią urzędową Gminy, używaną w związku 

z wykonywaniem zadań o charakterze okolicz-
nościowo-reprezentacyjnym, jest pieczęć zawie-
rająca pośrodku herb Gminy, a w otoku napis 
„Gmina Szczawno-Zdrój”. Wzór pieczęci stano-
wi załącznik nr 3 do Statutu. 

 . Flagą Gminy jest prostokątny płat tkaniny 
w kolorach zielonym i białym. Barwami Szczaw-
na-Zdroju są kolory biały i zielony ułożone 
w trzech poziomych równoległych pasach, 
z których górny jest koloru zielonego, w środku 
pas biały podwójnej szerokości i dolny koloru 
zielonego. Pośrodku pasa białego jest umiesz-
czony herb Gminy. Wzór flagi stanowi załącznik 
nr   do Statutu”. 

§ 7 

1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokaja-
nie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców dla ra-
cjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz two-
rzenie warunków dla pełnego uczestnictwa 
mieszkańców w życiu wspólnoty.  

2. Zakres działania Gminy określają: 
1) ustawy i akty wydawane na podstawie 

oraz  w  granicach  upoważnień  ustawo-
wych; 

2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego i organami admini-
stracji rządowej. 
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§ 8 

Gmina wykonuje swoje zadania przez: 
1) działalność swoich organów; 
2) działalność jednostek organizacyjnych gminy; 
3) współdziałanie z jednostkami samorządu teryto-

rialnego; 
 ) działalność osób fizycznych i prawnych na pod-

stawie zawartych umów i porozumień. 

D z i a ł  II 

Organizalta i trrb pralr Radr 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogólne 

§ 9 

1. W skład Rady wchodzi 15 radnych. 
2. Działalność Rady wygasa z upływem kadencji na 

jaką została wybrana, chyba że odrębne przepisy 
stanowią inaczej. 

§ 10 

Kompetencje Rady określają ustawy. 

§ 11 

1. Rada ze swego grona wybiera i odwołuje Prze-
wodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego, 
w trybie wskazanym w Ustawie. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
przysługuje każdemu radnemu. 

§ 12 

1. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, 
a w szczególności:  
1) czuwa  nad  właściwym  przygotowaniem 

sesji; 
2) zwołuje sesje i przewodniczy obradom; 
3) zapewnia współpracę między komisjami Rady 

oraz koordynuje ich działalność. 
2. Wiceprzewodniczący Rady wspomaga Przewod-

niczącego w wykonywaniu jego zadań oraz za-
stępuje go w wypadku nieobecności lub nie-
możności działania. 

§ 13 

1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady 
koordynują prace komisji Rady. 

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa 
w ust. 1, dokonuje Przewodniczący Rady. 

§ 1  

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia 
mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczą-
cego Rady przed upływem kadencji, Rada na naj-
bliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowi-
sko. 

§ 15 

Sbsługę Rady zapewnia pracownik Urzędu i w tym 
zakresie podlega Przewodniczącemu Rady. 

R o z d z i a ł  2 

Seste Radr 

§ 16 

1. Rada obraduje na sesjach:  
1) zwyczajnych;  
2) nadzwyczajnych, zwoływanych w terminie 

7 dni od dnia złożenia wniosku przez Burmi-
strza lub co najmniej   radnych, bądź 
w sytuacjach określonych w odrębnych prze-
pisach. 

2. Sesje zwyczajne mogą mieć również charakter 
uroczysty lub tematyczny. 

§ 17 

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje 
Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, 
w terminie wskazanym w Ustawie.  

2. Dzynności związane ze zwołaniem pierwszej 
sesji obejmują: 
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej 

sesji nowo wybranej Rady; 
2) przygotowanie projektu porządku obrad; 
3) dokonanie otwarcia sesji;  
 ) powierzenie przewodnictwa obrad najstar-

szemu wiekiem spośród radnych obecnych 
na sesji. 

§ 18 

1. Sesje są jawne. 
2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali 

może być publiczność, która zajmuje wyznaczo-
ne w tym celu miejsca. 

3. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne 
jedynie w przypadkach przewidzianych w prze-
pisach powszechnie obowiązującego prawa.  

§ 19 

1. Sesja może odbywać się w ciągu jednego lub 
kilku posiedzeń. 

2. Na wniosek Przewodniczącego bądź radnych 
można postanowić o przerwaniu sesji i kontynu-
owaniu obrad w innym wyznaczonym terminie – 
na drugim posiedzeniu tej samej sesji. 

3. S przerwaniu sesji w trybie przewidzianym 
w ust. 2 można postanowić w szczególności ze 
względu na niemożność wyczerpania porządku 
obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrze-
bę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne 
nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające 
Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnię-
cie spraw. 

§ 20 

1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, 
ustalając:  
1) miejsce, dzień i godzinę pierwszego posie-

dzenia,  
2) porządek obrad,  
3) listę zaproszonych osób. 

2. Ustalając porządek obrad Przewodniczący 
uwzględnia w szczególności roczny plan pracy 
Rady oraz propozycje przedłożone przez komisje 
Rady, radnych i Burmistrza. 
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3. Zawiadomienie o miejscu i terminie sesji wraz 
z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz nie-
zbędnymi do ich podjęcia materiałami informa-
cyjnymi doręcza się radnym i Burmistrzowi co 
najmniej na 10 dni przed posiedzeniem. 

 . Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad 
podaje się do publicznej wiadomości na tabli-
cach ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

5. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej 
sesji ustala Przewodniczący i zawiadamia o nich 
ustnie na posiedzeniu. 

§ 21 

Pierwsze posiedzenie sesji otwiera, prowadzi i za-
myka Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 
lub gdy zachodzi potrzeba, Wiceprzewodniczący. 

§ 22 

1. Stwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu 
przez Przewodniczącego formuły: „Stwieram 
(numer sesji) sesję Rady Miejskiej w Szczawnie- 
-Zdroju”. 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na 
podstawie listy obecności prawomocność obrad, 
a następnie przedstawia porządek obrad Rady. 

3. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę po-
rządku obrad może wystąpić radny, a w spra-
wach pilnych, Burmistrz lub jego Zastępca.  

 . Zmiany w porządku obrad wprowadzane są 
w trybie przewidzianym w Ustawie.  

5. Porządek obrad sesji powinien zawierać:  
1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji;  
2) sprawozdanie Burmistrza z działalności 

w okresie między sesjami;  
3) tematy obrad wynikające z rocznego planu 

pracy Rady; 
 ) sprawozdania z prac komisji Rady i przed-

stawienie wniosków;  
5) interpelacje, zapytania i wnioski radnych;  
6) informacje i komunikaty; 
7) odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnio-

ski. 

§ 23 

1. Przewodniczący prowadzi obrady według przyję-
tego porządku, otwierając i zamykając dyskusję 
nad każdym z punktów.  

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności 
zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może 
udzielić głosu poza kolejnością Burmistrzowi lub 
przewodniczącemu komisji właściwej dla przed-
miotu obrad. 

3. Sprócz zabrania głosu, radny w tym samym 
punkcie obrad ma prawo do jednej repliki oraz 
gdy okoliczności repliki będą tego wymagały, do 
sprostowania własnej wypowiedzi. Prawo do re-
pliki i sprostowania nie dotyczy punktu porządku 
obrad – komunikaty Przewodniczącego i Burmi-
strza. 

 . Punkt porządku obrad już wyczerpany nie może 
być ponownie przedmiotem obrad podczas tej 
samej sesji. 

§ 2  

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebie-
giem obrad. 

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi 
dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich 
wystąpień. 

3. Prowadzący obrady może przywołać mówcę „do 
rzeczy” ilekroć odbiega on od tematu lub po-
wraca do sprawy przedyskutowanej albo prze-
głosowanej. Po trzykrotnym upomnieniu, pro-
wadzący obrady może odebrać głos mówcy. 

 . Jeśli temat lub sposób wystąpienia albo zacho-
wanie radnego w sposób oczywisty zakłócają 
porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji – 
Przewodniczący przywołuje radnego „do porząd-
ku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, mo-
że odebrać mu głos, nakazując odnotowanie te-
go w protokole sesji. 

§ 25 

1. Radni, w trakcie sesji mogą składać wnioski, 
kierowane pod adresem Przewodniczącego, ko-
misji Rady lub Burmistrza.  

2. Wnioski mogą być formalne, merytoryczne 
i wolne. 

§ 26 

1. Wniosek formalny dotyczy przebiegu obrad sesji, 
a w szczególności: 
  1) stwierdzenia suorum; 
  2) wprowadzenia określonego punktu do po-

rządku obrad; 
  3) zdjęcia określonego punktu z porządku ob-

rad, odesłania projektu uchwały do Burmi-
strza lub komisji; 

   ) zakończenia dyskusji; 
  5) podjęcia uchwały; 
  6) zamknięcia listy mówców lub kandydatów; 
  7) ograniczenia czasu wystąpień (taki wniosek 

nie może dotyczyć wypowiedzi przewodni-
czących komisji, sprawozdawcy i Burmi-
strza); 

  8) ponownego przeliczenia głosów; 
  9) przestrzegania porządku obrad; 
10) zarządzenia głosowania imiennego. 
11) głosowania bez dyskusji; 
12) zarządzenia przerwy. 

2. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wy-
słuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jed-
nego przeciwnika i jednego zwolennika wniosku. 

3. W sprawie wniosków natury formalnej Prze-
wodniczący udziela  głosu poza kolejnością. 

§ 27 

1. Wnioski merytoryczne dotyczą spraw będących 
przedmiotem obrad. 

2. Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno 
określony postulat, sposób realizacji i ewentual-
nego wykonawcę. 

§ 28 

1. Pozostałe wnioski, jako wnioski wolne rozpa-
trywane są w punkcie obrad „Interpelacje, zapy-
tania i wnioski”. 

2. Przedmiotem wniosku wolnego mogą być 
w szczególności propozycje dotyczące uspraw-
nienia pracy organów Gminy i jej jednostek or-
ganizacyjnych, zmierzające do lepszej realizacji 
ich zadań. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 6 –   02  – Poz. 112 

3. S sposobie załatwienia wniosku, o którym mo-
wa wyżej, adresat zawiadamia ustnie podczas 
obrad sesji lub pisemnie w terminie do 30 dni od 
daty jego otrzymania. 

§ 29 

Wszystkie wnioski podlegają głosowaniu. 

§ 30 

1. Radnym przysługuje prawo składania interpelacji 
i zapytań.  

2. Sdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
udziela Burmistrz lub osoba przez niego upo-
ważniona. 

§ 31 

1. Interpelacje składa się w sprawach o istotnym 
znaczeniu dla Gminy. 

2. Interpelacje powinny być formułowane jasno 
i zwięźle. Powinny one zawierać przedstawienie 
stanu faktycznego będącego jej przedmiotem 
oraz wynikające stąd pytanie. 

3. Interpelacje mogą być złożone na piśmie lub 
ustnie na sesji Rady. 

 . Interpelacja i udzielona na nią odpowiedź nie 
mogą być przedmiotem dyskusji. 

§ 32 

1. Zapytania w sprawach dotyczących funkcjono-
wania Gminy i jej organów formułowane są ust-
nie na posiedzeniu Rady.  

2. Przedstawienie zapytania nie może trwać dłużej 
niż 3 minuty – udzielenie zaś odpowiedzi – nie 
dłużej niż 5 minut. 

3. Nad zapytaniem i udzieloną odpowiedzią nie 
przeprowadza się dyskusji. 

 . W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi 
na zapytanie w trakcie sesji, odpowiedzi udziela 
się zgłaszającemu na piśmie, w ciągu 1  dni. 

§ 33 

1. Przewodniczący może udzielić głosu osobom 
zaproszonym i innym obecnym na sesji.  

2. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może 
nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród 
publiczności, które swoim zachowaniem lub wy-
stąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naru-
szają powagę sesji. 

§ 3  

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący 
kończy sesję wypowiadając formułę: „zamykam 
(numer sesji)  sesję Rady Miejskiej w Szczawnie-
-Zdroju”. 

2. Dzas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa 
się za czas trwania sesji. 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która 
objęła więcej niż jedno posiedzenie. 

§ 35 

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się pro-
tokół.  

2. Sporządzanie protokołu nadzoruje Wiceprzewod-
niczący Rady.  

3. Protokół powinien zawierać:  
1) numer sesji oraz datę i miejsce posiedzenia;  
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia; 
3) nazwiska nieobecnych członków Rady 

(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwio-
nych);  

 ) wynik głosowania przyjęcia protokołu z po-
przedniego posiedzenia;  

5) zatwierdzony porządek obrad;  
6) przebieg obrad;  
7) czas trwania posiedzenia;  
8) podpis prowadzącego obrady i osoby sporzą-

dzającej protokół.  

§ 36 

1. Sdpis protokołu powinien być przesłany Burmi-
strzowi do 20 dnia po odbyciu posiedzenia. 

2. Protokoły  z  obrad  przechowuje  się  w  biurze 
Rady. 

3. Protokół z poprzedniej sesji winien być udostęp-
niany radnym do osobistego zapoznania się 
w biurze Rady co najmniej na jeden dzień przed 
terminem obrad. 

 . Radni mogą składać wnioski dotyczące wniesie-
nia poprawki lub uzupełnienia do protokołu, po 
zapoznaniu się z nim, lub  na najbliższej sesji, 
przy czym o ich uwzględnieniu decyduje Rada. 

5. Sesje winny być nagrywane na elektronicznym 
nośniku fonicznym, a nagrania przechowywane 
do chwili przyjęcia protokołu sesji. 

R o z d z i a ł  3 

Ulhwałr i inne awtr Radr 

§ 37 

1. Rada w drodze uchwał rozstrzyga sprawy nale-
żące do jej kompetencji, określone w Ustawie 
oraz  w  innych  ustawach,  a  także  w  przepi-
sach prawnych wydawanych na podstawie 
ustaw. 

2. Uchwały Rady powinny być zredagowane na 
piśmie, w sposób czytelny, niebudzący wątpli-
wości co do treści i zawierać: 
1) numer, datę i tytuł; 
2) nazwę organu podejmującego uchwałę; 
3) podstawę prawną; 
 ) ścisłe określenie przedmiotu uchwały; 
5) określenie organu, któremu powierza się wy-

konanie uchwały; 
6) przepisy przejściowe i uchylające; 
7) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie 

czas jej obowiązywania; 
8) uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Numeracja kolejnych uchwał winna zawierać 
oznaczenie:  
1) numer sesji w danej kadencji (cyfry rzym-

skie);  
2) numer kolejnej uchwały w danym roku kalen-

darzowym (cyfry arabskie);  
3) rok kalendarzowy, w którym podjęto uchwałę 

(cyfry arabskie). 
 . Uchwałę podpisuje Przewodniczący lub Wice-

przewodniczący, jeśli przewodniczył obradom. 
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§ 38 

1. Zmiana uchwały następuje w takim samym try-
bie jak jej uchwalenie. 

2. Przewodniczący prostuje w drodze obwieszcze-
nia oczywiste błędy językowe i rachunkowe za-
warte w opublikowanych tekstach uchwał Rady. 

§ 39 

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu 
z radnych, komisjom Rady oraz Burmistrzowi. 

2. Projekt uchwały, odpowiadający wymogom za-
wartym w § 37 ust. 2, powinien być przekazany 
do biura Rady nie później niż na 10 dni przed 
rozpoczęciem sesji, na której będzie rozpatrywa-
ny. 

3. Przewodniczący przekazuje projekt do właści-
wych komisji, a także do Burmistrza w celu uzy-
skania opinii. W posiedzeniach komisji uczestni-
czą upoważnieni przedstawiciele wnioskodaw-
ców oraz Burmistrza. 

 . Do projektu uchwały wnioskodawca dołącza 
uzasadnienie, które powinno zawierać: 
1) przedstawienie aktualnego stanu faktycznego 

i prawnego w dziedzinie, której ma dotyczyć 
uchwała; 

2) wyjaśnienie celu i przewidywane skutki pod-
jęcia uchwały; 

3) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczaso-
wym a projektowanym stanem prawnym; 

 ) wskazanie źródła finansowania, jeśli projek-
towana uchwała pociąga za sobą obciążenie 
budżetu Gminy. 

§  0 

1. Burmistrz, w uzasadnionych przypadkach, może 
określić wniesiony przez siebie projekt uchwały 
jako pilny.  

2. Projekt, o którym mowa wyżej, powinien być 
rozpatrzony na tej samej sesji. 

§  1 

Wobec poprawek zgłoszonych do projektu uchwały 
stosuje się odpowiednio postanowienia § 39 ust.  . 
Poprawki zgłaszane przez komisje Rady lub Burmi-
strza powinny być przedstawione w formie ujedno-
liconego tekstu projektu uchwały. 

§  2 

Szczegółową procedurę przygotowania i uchwala-
nia budżetu Gminy ustala Rada w formie odrębnej 
uchwały. 

§  3 

1. Przewodniczący przekazuje uchwały Burmi-
strzowi niezwłocznie. 

2. Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego 
podlegają ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. Rada może postanowić o ogłoszeniu 
w tym trybie także innych uchwał.  

3. Sgłoszenia uchwał dokonuje Burmistrz. Na ory-
ginale uchwały zamieszcza się wzmiankę o ter-
minie faktycznego jej ogłoszenia. 

R o z d z i a ł    

Proledura głosowania 

§    

1. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni. 
2. Głosowanie może być jawne, tajne lub imienne. 
3. Głosowanie jawne przeprowadza i wyniki gło-

sowania ogłasza Przewodniczący.  
 . Głosowanie jawne odbywa się poprzez podnie-

sienie ręki. 

§  5 

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, 
gdy Ustawa tak stanowi.  

2. Przed przystąpieniem do głosowania tajnego 
Rada każdorazowo ustala wzór karty do głoso-
wania oraz kryteria uznania głosu za nieważny. 

3. Głosowanie tajne przeprowadza, wybrana z gro-
na radnych, komisja skrutacyjna z wybranym 
spośród siebie przewodniczącym komisji. 

 . Po przeprowadzeniu głosowania komisja przeli-
cza głosy, przewodniczący komisji odczytuje 
protokół podając wyniki głosowania. 

5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowa-
nia stanowią załączniki do protokołu obrad sesji. 

§  6 

Głosowanie imienne przeprowadza się w trybie 
i przypadkach wskazanych w Ustawie. 

§  7 

1. Przed poddaniem wniosku pod głosowanie, 
Przewodniczący obrad precyzuje i ogłasza ze-
branym proponowaną treść w taki sposób, aby 
jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie bu-
dził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje 
pod głosowanie wniosek najdalej idący, który 
może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozo-
stałymi wnioskami. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów 
osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy 
kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zga-
dza się kandydować i dopiero po otrzymaniu od-
powiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie 
zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.  

§  8 

1. W przypadku zgłoszenia w stosunku do projektu 
uchwały wniosków różnej treści, ustala się na-
stępujący porządek głosowania: 
1) głosowanie wniosku o odrzuceniu projektu 

w całości;  
2) głosowanie poprawek do poszczególnych po-

stanowień projektu; 
3) głosowanie projektu w całości, w brzmieniu 

wynikającym z przegłosowanych poprawek. 
2. W razie braku sprzeciwu któregokolwiek z rad-

nych Przewodniczący może ustalić inny porzą-
dek głosowania, a w szczególności przedstawić 
pod głosowanie wniosek o przyjęcie projektu 
uchwały bez poprawek. Wniesienie sprzeciwu 
nie wymaga uzasadnienia. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 6 –   0   – Poz. 112 

§  9 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 50 Rada podej-
muje uchwały zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej 8 radnych (suorum). 

2. Warunek uzyskania zwykłej większości głosów 
uważa się za spełniony, jeżeli za wnioskiem lub 
kandydaturą opowie się większa liczba głosują-
cych niż przeciwko. Głosów wstrzymujących się 
i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup 
głosujących „za” czy „przeciw”. 

§ 50 

1. Rada podejmuje uchwały bezwzględna większo-
ścią głosów, gdy Ustawa tak stanowi. 

2. Warunek uzyskania bezwzględnej większości 
głosów uważa się za spełniony, jeżeli za wnio-
skiem lub kandydaturą oddano więcej głosów 
ważnych niż suma pozostałych głosów ważnych 
przeciwnych i wstrzymujących się. 

3. Warunek uzyskania bezwzględnej większości 
głosów ustawowego składu Rady uważa się za 
spełniony, jeżeli za wnioskiem lub kandydaturą 
oddano co najmniej 8 głosów ważnych.  

R o z d z i a ł  5 

Kowiste Radr 

§ 51 

1. Rada ze swego grona powołuje stałe i doraźne 
komisje. 

2. Wykaz stałych komisji Rady określa załącznik 
nr 5 do Statutu. 

3. Skład oraz zakres działania stałych komisji okre-
śla odrębna uchwała Rady. 

 . Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie 
opinii i wniosków przedkładanych Radzie do roz-
patrzenia. 

5. Każdy radny może brać czynny udział w posie-
dzeniach komisji, której nie jest członkiem, bez 
prawa głosowania. 

§ 52 

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący komisji, 
powołany przez Radę. 

2. Komisja ze swego grona powołuje i odwołuje 
zastępcę przewodniczącego, o czym powiada-
mia Radę. 

3. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla 
ich prawomocności powinna uczestniczyć co 
najmniej połowa składu komisji.  

 . Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

5. Posiedzenie komisji zwołuje i ustala porządek 
dzienny przewodniczący komisji lub jego zastęp-
ca. 

6. Zasady działania komisje ustalają we własnym 
gronie.  

§ 53 

1. Przewodniczący stałych komisji przedstawiają na 
sesji sprawozdanie z działalności komisji. 

2. Sprawozdanie z prac komisji doraźnych, powo-
łanych przez Radę, składa przewodniczący po 
zakończeniu prac komisji. 

§ 5  

Spinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowa-
niu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 55 

1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. 
2. Komisje mogą podejmować współpracę z odpo-

wiednimi komisjami rad innych gmin i powiatów, 
a nadto z organizacjami społecznymi i zawodo-
wymi.  

§ 56 

1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną. 
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 

5 radnych, z tym że nie mogą być jej członkami 
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. 

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczegól-
ności:  
1) kontrola gospodarki finansowej Burmistrza 

oraz gminnych jednostek organizacyjnych, 
w tym wykonanie budżetu; 

2) badanie okresowych sprawozdań z realizacji  
budżetu;  

3) kontrola wykonania uchwał Rady, interpelacji 
i wniosków radnych, skarg mieszkańców 
oraz zaleceń pokontrolnych uprawnionych or-
ganów; 

 ) przedstawienie Radzie, zaopiniowanego przez 
Regionalną Izbę Sbrachunkową, wniosku 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza. 

 . Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego 
planu pracy, zatwierdzonego uchwałą Rady.  

5. Przeprowadzenie kontroli nie objętej rocznym 
planem pracy może nastąpić wyłącznie na pod-
stawie uchwały Rady lub, w sprawach nie cier-
piących zwłoki, na polecenie Przewodniczącego 
Rady.  

6. Harmonogram kontroli Komisja Rewizyjna ustala 
w porozumieniu z przewodniczącymi innych ko-
misji Rady. 

§ 57 

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne 
na zlecenie Rady, w zakresie i formach wskazanych 
uchwałą Rady.  

§ 58 

1. Dzłonkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłą-
czeniu od udziału w sprawach, w których może 
powstać podejrzenie o ich stronniczość lub inte-
resowność. 

2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych 
członków, decyduje pisemnie przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. 

3. S wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej decyduje Rada. 

 . Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej i Zastęp-
ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mogą 
odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu 
do Rady, w terminie 3 dni od daty powzięcia 
wiadomości o treści tej decyzji. 
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§ 59 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się 
w sposób umożliwiający bezstronne ustalenie 
stanu faktycznego w zakresie kontrolowanego 
podmiotu, jego rzetelne udokumentowanie 
i ocenę kontrolowanej działalności.  

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

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, 
co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody 
mogą być wykorzystane w szczególności: do-
kumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, 
opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia 
i oświadczenia kontrolowanych.  

§ 60 

1. Kontroli dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej 
zespoły kontrolne składające się co najmniej 
z trzech członków Komisji.  

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na 
piśmie kierownika zespołu kontrolnego. 

3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pi-
semnego upoważnienia wydanego przez Prze-
wodniczącego Rady, określającego kontrolowa-
ny podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydele-
gowane do przeprowadzenia kontroli.  

 . Kontrolujący obowiązani są przed przystąpie-
niem do czynności kontrolnych okazać Burmi-
strzowi lub kierownikowi kontrolowanej jednost-
ki upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz 
dowody osobiste.  

§ 61 

W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia przestępstwa w kontrolo-
wanej jednostce, kontrolujący niezwłocznie zawia-
damia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, 
Burmistrza i Przewodniczącego Rady wskazując 
dowody uzasadniające zawiadomienie.  

§ 62 

1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany 
jest zapewnić warunki niezbędne do prawidło-
wego przeprowadzenia kontroli.  

2. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących 
tajemnicę państwową lub służbową regulują od-
rębne przepisy prawa.  

§ 63 

Dzynności kontrolne wykonywane są w miarę moż-
liwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowa-
nej jednostki.  

§ 6  

Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontro-
li, w terminie 10 dni od daty jej zakończenia, proto-
kół obejmujący:  
1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki;  
2) imiona i nazwiska kontrolujących;  
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kon-

trolnych;  
 ) określenie przedmiotowego zakresu kontroli 

i okresu objętego kontrolą;  

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jed-
nostki;  

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, 
a w szczególności wnioski z kontroli wskazujące 
na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzających ustalenia zawar-
te w protokole;  

7) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowa-
nej jednostki lub notatkę o odmowie podpisania 
protokołu z podaniem przyczyn odmowy. 

§ 65 

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu 
przez kierownika kontrolowanej jednostki lub 
części kontrolujących, osoby te są obowiązane 
do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy 
– pisemnego wyjaśnienia przyczyn.  

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa 
się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej. Jeżeli podpisania protokołu odmówił prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej, składa on – na 
zasadach wyżej podanych – wyjaśnienia na ręce 
Przewodniczącego Rady.  

§ 66 

1. Zespół kontrolujący przedkłada Komisji Rewizyj-
nej propozycje wniosków i zaleceń pokontrol-
nych.  

2. Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni od daty 
zakończenia kontroli formułuje wnioski i zalece-
nia.  

3. Wnioski i zalecenia, o których mowa w ust. 2, 
Komisja Rewizyjna kieruje do Burmistrza, kie-
rownika jednostki kontrolowanej oraz Przewod-
niczącego Rady.  

 . Kierownik jednostki kontrolowanej powinien 
w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty 
otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych 
zawiadomić Komisję, Przewodniczącego Rady 
i Burmistrza o sposobie ich realizacji.  

5. W przypadku odmowy wykonania wniosków 
i zaleceń pokontrolnych, kierownik jednostki 
kontrolowanej zobowiązany jest podać przyczy-
nę odmowy wraz z uzasadnieniem.  

6. W przypadku, o którym mowa wyżej, Komisja 
może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez 
Radę.  

7. Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków 
i zaleceń pokontrolnych.  

§ 67 

Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do 
dnia 31 stycznia każdego roku roczne sprawozda-
nie ze swojej działalności w roku poprzednim. 

R o z d z i a ł  6 

Obowiazwi i prawa radnego 

§ 68 

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą 
więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami po-
przez spotkania, przyjmowanie zgłaszanych po-
stulatów we wszystkich sprawach dotyczących 
Gminy. 
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2. Każdy radny może wnioskować rozpatrzenie 
przez Radę na sesji spraw wynikających z postu-
latów i skarg zgłoszonych przez wyborców. 

§ 69 

1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach 
Rady i komisji, do których został wybrany. 

2. Radny stwierdza swoją obecność na sesji Rady 
lub na posiedzeniu komisji podpisem na liście 
obecności. 

3. Nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji 
radny powinien zgłosić wcześniej Przewodniczą-
cemu Rady lub przewodniczącemu komisji. 

 . Radny obowiązany jest do zachowania w tajem-
nicy treść obrad sesji tajnych. 

§ 70 

W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego 
radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada 
przed podjęciem decyzji powinna umożliwić radne-
mu złożenie wyjaśnień. 

§ 71 

Z tytułu udziału w sesjach Rady oraz posiedzeniach 
komisji, których jest członkiem, radnemu przysługu-
je dieta na zasadach określonych uchwałą Rady. 

§ 72 

Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służ-
bowej na zasadach przyjętych odrębną uchwałą 
Rady. 

D z i a ł  III 

Organ wrwonawlzr Gwinr 

§ 73 

Srganem wykonawczym Gminy jest Burmistrz. 

§ 7  

Zasady oraz tryb wyboru i odwołania Burmistrza 
określają ustawy. 

§ 75 

Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje swojego 
Zastępcę. 

§ 76 

1. Wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada w drodze 
uchwały. 

2. Wynagrodzenie Zastępcy Burmistrza ustala Bur-
mistrz. 

§ 77 

Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zada-
nia określone w ustawach, porozumieniach zawar-
tych z organami administracji rządowej, porozumie-
niach gminnych i umowach zawartych z innymi 
podmiotami.  

§ 78 

1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy 
Urzędu, którego jest kierownikiem oraz przy 
pomocy kierowników gminnych jednostek orga-
nizacyjnych. 

2. Srganizację i zasady funkcjonowania Urzędu 
określa Regulamin Srganizacyjny Urzędu nadany 
w drodze zarządzenia Burmistrza. 

D z i a ł  IV 

Pralownilr saworzadowi wianowani 

§ 79 

1. Stosunek pracy na podstawie mianowania może 
być nawiązany z pracownikami zatrudnionymi 
w Urzędzie na: 
1) Kierowniczych stanowiskach urzędniczych: 

a) kierownik wydziału, 
b) zastępca kierownika wydziału, 
c) zastępca skarbnika, 
d) kierownik urzędu stanu cywilnego, 
e) zastępca kierownika urzędu stanu cywil-

nego, 
f) pełnomocnik do spraw ochrony informacji 

niejawnych, 
2) Stanowiskach urzędniczych: 

a) radca prawny, 
b) główny specjalista, 
c) inspektor. 

3) Stanowiskach pracowniczych w Straży Miej-
skiej: 
a) komendant straży miejskiej, 
b) starszy inspektor. 

2. Pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie 
na stanowiskach niewymienionych w ust. 1, 
z którymi zawiązany został stosunek pracy na 
podstawie mianowania przed wejściem w życie 
niniejszego statutu, zachowują status pracowni-
ka mianowanego.  

D z i a ł  V 

Gwinne tednostwi organizalrtne i instrtulte wulturr 

§ 80 

1. W celu wykonywania swoich zadań Gmina two-
rzy jednostki organizacyjne i instytucje kultury, 
których wykaz stanowi załącznik nr 6 do Statu-
tu. 

2. Tworzenie, likwidacja, łączenie i reorganizacja 
jednostek i instytucji, o których mowa w ust. 1, 
oraz nadawanie lub zatwierdzanie ich statutów 
i wyposażanie w majątek następuje na podsta-
wie odrębnych przepisów. 

3. Regulaminy organizacyjne jednostek, o których 
mowa w ust. 1, zatwierdza Burmistrz  chyba, że 
przepis szczególny stanowi inaczej. 

 . Burmistrz prowadzi rejestr jednostek, o których 
mowa w ust. 1. 

D z i a ł  VI 

Zasadr dostępu i worzrstania przez obrwateli 
z dowuwentów wrniwatalrlh z wrwonrwania zadań  

publilznrlh 

§ 81 

1. Urząd zapewnia dostęp do dokumentów wynika-
jących z wykonywania zadań publicznych, 
w tym protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji 
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Rady oraz rejestrów uchwał Rady i zarządzeń 
Burmistrza. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podlega-
ją udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 82 

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady 
są udostępniane również w powszechnie dostęp-
nych zbiorach danych. 

§ 83 

Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udo-
stępnia się w biurze Rady, a dokumenty z zakresu 
działania Burmistrza udostępnia się w Wydziale 
Administracyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego, 
w dniach i godzinach pracy Urzędu, w obecności 
wyznaczonego pracownika Urzędu. 

§ 8  

Dokumenty, o których mowa w § 81, które nie 
zostały udostępnione w powszechnie dostępnych 
zbiorach danych, udostępniane są na wniosek oso-
by zainteresowanej.  

§ 85 

Powyższych zasad nie stosuje się do dokumentów, 
co do których istnieją ustawowe ograniczenia jaw-
ności. 

D z i a ł  VII 

Postanowienia wońlowe 

§ 86 

Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla 
jego uchwalenia. 

§ 87 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§ 88 

Tracą moc:  
– uchwała nr XVII/10/2000 Rady Miejskiej 

w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 lutego 2000 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój,  

– uchwała nr XXX/ /01 Rady Miejskiej 
w Szczawnie-Zdroju z dnia 23 lutego 2001 r. 

w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiskowej Gmi-
ny Miejskiej Szczawno-Zdrój,  

– uchwała nr XXXVI/20/01 Rady Miejskiej 
w Szczawnie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. 
w sprawie zmian w Statucie Uzdrowiskowej 
Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, 

– uchwała nr XXXIX/3 /01 Rady Miejskiej 
w Szczawnie-Zdroju z dnia 26 października 
2001 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowisko-
wej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój,  

– uchwała nr II/03/02 Rady Miejskiej w Szczaw-
nie-Zdroju z dnia 29 listopada 2002 r. w spra-
wie zmian w Statucie Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno-Zdrój,  

– uchwała nr XLVI/10/06 Rady Miejskiej 
w Szczawnie-Zdroju z dnia 3 kwietnia 2006 r. 
w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiskowej Gmi-
ny Miejskiej Szczawno-Zdrój,  

– uchwała nr XLVIII/15/06 Rady Miejskiej 
w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 maja 2006 r. 
zmieniająca uchwałę nr XLVI/10/06 Rady Miej-
skiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 3 kwietnia 
2006 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowisko-
wej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój,  

– uchwała nr IX/16/07 Rady Miejskiej w Szczaw-
nie-Zdroju z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie 
zmiany Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej 
Szczawno-Zdrój,  

– uchwała nr XV/ 8/07 Rady Miejskiej w Szczaw-
nie-Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w spra-
wie zmiany Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miej-
skiej Szczawno-Zdrój.  

§ 89 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. Ponadto zosta-
je wyłożona do publicznego wglądu w siedzibie 
Urzędu, o czym powiadamia się mieszkańców po-
przez informację na tablicy ogłoszeń. 

§ 90 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY MI6JSKI6J 

 STANISŁAW BORKUSZ 
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Załalzniw nr 1 do Statutu Uzdrowiswo-
wet Gwinr Mietswiet Szlzawna-Zdrotu 
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Załalzniw nr 2 do Statutu Uzdrowiswo-
wet Gwinr Mietswiet Szlzawna-Zdrotu 
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Załalzniw nr 3 do Statutu Uzdrowiswo-
wet Gwinr Mietswiet Szlzawna-Zdrotu 
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Załalzniw nr 4 do Statutu Uzdrowiswo-
wet Gwinr Mietswiet Szlzawna-Zdrotu 
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Załalzniw nr 5 do Statutu Uzdrowiswo-
wet Gwinr Mietswiet Szlzawna-Zdrotu 

 
 
 

WYKAZ 
 

Kowisti Stałrlh Radr Mietswiet w Szlzawnie-Zdrotu 
 
 

1. Komisja Rewizyjna, 

2. Komisja Budżetowa i Gospodarki Mieniem, 

3. Komisja Spraw Sbywatelskich, 

 . Komisja Sświaty Kultury i Sportu, 

5. Komisja Uzdrowiskowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załalzniw nr 6 do Statutu Uzdrowiswo-
wet Gwinr Mietswiet Szlzawna-Zdrotu 

 
 

WYKAZ 
 

Jednostew Organizalrtnrlh i Instrtulti Kulturr Uzdrowiswowet 
Gwinr Mietswiet Szlzawna-Zdrotu 

 
 
 
I. Gwinne tednostwi organizalrtne: 

1. Przedszkole Miejskie, ul. Sfiar Katynia   – jednostka budżetowa, 
2. Sśrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 17 – jednostka budżetowa, 
3. Miejska Szkoła Podstawowa, ul. Sienkiewicza 32 – jednostka budżetowa, 
 . Publiczne Gimnazjum, ul. Boczna 1 – jednostka budżetowa. 

 
II. Instrtulte Kulturr: 

1. Publiczna Biblioteka Miejska im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ul. Wojska 
Polskiego  a. 

2. Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, ul. Kościuszki 19. 
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UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA 
NR XXXIa/244/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie przrtęlia regulawinu owre latalego wrsowo m oraz szlzegółowe 
warunwi  przrznawania  naulzrlielow  w 2009 rowu dodatwów: wotrwalrt-
nego, funwlrtnego, za warunwi pralr, oraz niewtórrlh innrlh swładniwów 
wrnagrodzenia,   a  tawże  wrsowo m  i  szlzegółowe  zasadr  przrznawania 

i wrpłalania dodatwu wieszwaniowego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 
ze zm.) oraz na podstawie art. art. 30 ust. 6, 5  ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 67  ze zm.) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” i rozporządzenia 
Ministra 6dukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 22, poz. 181 ze zm.) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Rada Gminy 
i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 1 

1. Sgólne warunki przyznawania nauczycielom 
dodatku motywacyjnego określa § 6 „Rozporzą-
dzenia”.  

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią 
wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest 
w zależności od osiąganych wyników w pracy. 

3. Ustala się następujące kryteria przyznawania 
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli: 
1) uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wycho-

wawczych i opiekuńczych, np.: 
a) uzyskanie przez uczniów dobrych osią-

gnięć dydaktyczno-wychowawczych, po-
twierdzonych wynikami klasyfikacji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów kompe-
tencji albo sukcesami w olimpiadach, kon-
kursach lub zawodach, adekwatnych do 
indywidualnych możliwości percepcyjnych 
uczniów wynikających z ich potrzeb i zain-
teresowań, z uwzględnieniem warunków 
pracy nauczyciela, 

b) umiejętność rozwiązywania problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy 
z rodzicami, 

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

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

3) systematyczne wprowadzanie innowacyjno-
ści pedagogicznych skutkujących efektami 
w procesie kształcenia i wychowania,  

 ) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

5) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 

6) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz 
innych urządzeń szkolnych, 

7) zaangażowanie w realizację zadań, w szcze-
gólności: 
– udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych, 
– udział w pracach zespołów przedmioto-

wych i innych, 
– opieka nad samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

– prowadzenie zajęć otwartych lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrz-
szkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycieli, 

– aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

 . Ustala się następujące kryteria przyznawania 
dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek 
oświatowych: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi i majątkiem szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej 

w oparciu o posiadane środki finansowe, 
b) wykazanie się inicjatywą w celu pozyski-

wania środków pozabudżetowych oraz 
umiejętnością ich właściwego wykorzy-
stania na rzecz szkoły/ przedszkola, 

c) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-wychowaw-
czych; 

2) sprawności organizacyjne w realizacji zadań 
szkoły: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, termino-

wość realizacji zadań, uchwał rady gminy 
i miasta, 
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b) podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 

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

nauczycieli, 
f) podejmowanie innych działań mających na 

celu promowanie szkoły; 
3) osiąganie wysokich efektów w pracy dydak-

tycznej i wychowawczej szkoły, a w szcze-
gólności bierze się pod uwagę: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, 

sportowe, artystyczne w skali regionu, 
województwa, kraju, 

b) poszerzanie oferty szkoły poprzez: wpro-
wadzenie programów autorskich, innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznych oraz 
innych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły 
poprzez rozwiązywanie konkretnych pro-
blemów wychowawczych, podejmowanie 
efektywnych działań profilaktycznych za-
pobiegających zagrożeniom społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających roz-
wojowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglą-
dach organizowanych przy współpracy 
z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywną współpracę z radą peda-
gogiczną i samorządem uczniowskim. 

5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje 
dyrektor szkoły.  

6. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przy-
znaje burmistrz.  

7. Kwota dodatku motywacyjnego przyznana na-
uczycielowi nie może być wyższa niż 50% jego 
wynagrodzenia zasadniczego.  

  8. Kwota dodatku motywacyjnego przyznana 
dyrektorowi nie może być wyższa niż 70% je-
go wynagrodzenia zasadniczego. 

  9. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na 
okres nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy 
niż sześć miesięcy.  

10. Dodatek motywacyjny wypłaca się zgodnie 
z art. 39 ust. 3 „Karty Nauczyciela”. 

R o z d z i a ł  II 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 2 

1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycie-
lom zgodnie z § 5 „Rozporządzenia”.  

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
określonej w § 2 ust. 7 niniejszego regulaminu. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
ustala burmistrz w granicach stawek określo-
nych tabelą uwzględniając m.in. wielkość szko-
ły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań 
wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę sta-
nowisk kierowniczych w szkole.  

 . Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedy-
rektorów, innych stanowisk kierowniczych jak 
również osób wymienionych w ust. 5 przyznaje 
dyrektor szkoły w granicach określonych sta-
wek.  

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielowi z tytułu wykonywania zadań: 
1) opiekuna stażu w wysokości: 

– 50 zł miesięcznie, 
2) wychowawcy klasy, oddziału w wysokości: 

– 190 zł miesięcznie, 
3) doradcy metodycznego w wysokości: 

– od 300 zł do 500 zł. 
6. Wynagrodzenie określone w ust. 2 i 5 wypłaca 

się zgodnie z art. 39 ust. 3 „Karty Nauczyciela”. 
7. Tabela dodatków funkcyjnych: 

 

Miesięcznie w zł 
Lp. Stanowisko 

od do 
1. Przedszwola 

– Dyrektor przedszkola 
– Wicedyrektor  

 
160 
100 

 
2500 
2100 

2. Szwołr 
– Dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów 
– Dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów 
– Dyrektor szkoły liczącej powyżej 12 
– Wicedyrektor 
– Kierownik szkolenia praktycznego 
– Kierownik filii, z-ca kierownika szkolenia praktycznego  
– Kierownik świetlicy szkolnej 

 
160 
200 
300 
160 
250 
100 
250 

 
2900 
3100 
3500 
2 00 
2000 
1600 
2000 

 
R o z d z i a ł  III 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 3 

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczy-
cielom zgodnie z postanowieniami art. 3  ust. 1 
„Karty Nauczyciela” oraz § 8 i 9 „Rozporządze-

nia” za każdą godzinę przepracowaną w trud-
nych lub uciążliwych warunkach. 

2. Nauczycielom i wychowawcom przysługuje do-
datek za trudne warunki pracy w przypadku 
gdy: 
1) prowadzą zajęcia dydaktyczne w szkołach 

(klasach) przysposabiających do pracy zawo-
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dowej – w wysokości 5% wynagrodzenia za-
sadniczego, 

2) prowadzą nauczanie indywidualne lub zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze dzieci zakwali-
fikowanych do kształcenia specjalnego – 
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego, według zasad ustalonych w ust. 3. 

3. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują 
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trud-
nych warunkach pozostają do obowiązującego 
wymiaru godzin. 

 . Dodatki za warunki pracy wypłaca się zgodnie 
z art. 39 ust. 3 „Karty Nauczyciela”.  

R o z d z i a ł  IV 

WYNAGRODZENIE  ZA  GODZINY  PONADWYMIA-
ROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§   

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oraz godzinę doraźnego zastępstwa ustala 
się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 
 ,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, 
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną go-
dzinę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i doraźnych zastępstw wypłaca się  zgodnie 
z art. 39 ust.   „Karty Nauczyciela”.  

R o z d z i a ł  V 

DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 5 

1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie 
niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin przysługuje dodatek 
mieszkaniowy zgodnie z postanowieniami 
art. 5  ust. 3 i 7 „Karty Nauczyciela”. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona 
jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi: 
1) dla jednej osoby     –   57 zł, 
2) dla dwóch osób     –   75 zł, 
3) dla trzech osób     –   9  zł, 
 ) dla czterech i więcej osób – 113 zł. 

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych: współmałżonka oraz dzieci, a także rodzi-
ców pozostających na jego wyłącznym utrzy-
maniu.  

 . Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek 
w wysokości określonej w pkt. 1. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał dodatek. 

  5. Nauczycielowi zatrudnionemu w więcej niż 
jednej szkole na terenie gminy przysługuje tylko 
jeden dodatek w wysokości określonej 
w pkt. 1. Nauczyciel określa pracodawcę, któ-
ry będzie ten dodatek wypłacał. 

  6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego. 

  7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 

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

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego,  
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służ-
by wojskowej; w przypadku jednak gdy 
z nauczycielem powołanym do służby za-
warta była umowa o pracę na czas określo-
ny, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do 
końca okresu, na który umowa ta została 
zawarta, 

 ) korzystania z urlopu wychowawczego. 
  9. Dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor 

szkoły, a dyrektorowi szkoły – organ prowa-
dzący szkołę. 

10. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się miesięcznie 
z dołu. 

R o z d z i a ł  VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXIV/183/08 Rady Gminy 
i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 roku  
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom, w 2008 roku, dodatków: motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nie-
których innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania 
i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bogatynia. 

§ 8 

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

 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY I MIASTA 

 PAWEŁ SZCZOTKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 
NR XXIII/127/08 

z dnia 1  listopada 2008 r. 

w sprawie przrtęlia regulawinu worzrstania z plalów zabaw 
zlowalizowanrlh na terenie Gwinr Dowaniów 

 Na podstawie art.  0 ust. 1 i 2 pkt  , art.  1 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się regulamin korzystania z placów za-
baw zlokalizowanych na terenach Gminy Doma-
niów. 

§ 2 

1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren 
służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. 

2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na 
terenie placu zabaw tylko pod opieką osób doro-
słych (rodziców lub opiekunów). 

3. Za dzieci pozostawione na placu zabaw odpo-
wiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekuno-
wie. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego NK.II.0911-6/677/08 z dnia 
23 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 2 
ust. 3). 

 . Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgod-
nie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na 
bezpieczeństwo bawiących się należy przestrze-
gać następujących reguł: 
1) zabrania się wchodzenia na górne elementy 

konstrukcji urządzeń zabawowych, szczegól-
nie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabi-
nek, bramek, dachów domków, 

2) zabrania się korzystania z huśtawek i karuzel 
przez więcej niż jedno dziecko na jednym 
miejscu, ze zjeżdżalni należy zjeżdżać tylko 
pojedynczo, 

3) zabrania się stawania na ruchomych czę-
ściach urządzeń, zjeżdżania i huśtania się na 
stojąco, 

 ) z urządzeń wspinaczkowych (komin, ścianka) 
można korzystać wyłącznie pod nadzorem 
opiekunów, 

5) z urządzeń mogą korzystać dzieci do lat 15. 
5. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny 

zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów al-
koholowych lub innych środków odurzających 
oraz przebywania osób nietrzeźwych. 

6. Zabrania się: 
1) niszczenia urządzeń zabawowych, sporto-

wych, ławeczek i innych elementów wyposa-
żenia placu, 

2) zaśmiecania terenu, 
 ) wprowadzania zwierząt, 
 ) jazdy na rowerze lub motorowerze, 
5) niszczenia zieleni, 
6) palenia ognisk, używania materiałów piro-

technicznych oraz szkodliwych substancji 
chemicznych. 

7. Po godzinie 21.00 obowiązuje zakaz przebywa-
nia na placu zabaw. 

8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń za-
bawowych należy zgłaszać do Gminnego Den-
trum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie. 

§ 3 

Regulamin korzystania z placów zabaw podlega 
podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywie-
szenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Doma-
niowie i na tablicach informacyjnych usytuowanych 
przy wejściu na plac zabaw. 

§   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY 

 FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 
NR XXIII/129/08 

z dnia 1  listopada 2008 r. 

w sprawie regulawinu  wietlil wietswilh 

 Na podstawie art.  0 ust. 2 pkt  , art.  1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin świetlic wiejskich w Gminie 
Domaniów. 

§ 2 

  1. Świetlica stanowi własność Gminy Domaniów. 
  2. Świetlica wiejska służy mieszkańcom wsi. 
  3. Korzystanie ze świetlicy odbywa się pod nad-

zorem opiekuna, którego imię i nazwisko po-
winno być podane do wiadomości zaintereso-
wanych jednostek administracyjnych i miesz-
kańców miejscowości. 

   . Kluczami od świetlicy dysponuje opiekun, który 
otwiera i zamyka świetlice. 

  5. Spiekun świetlicy kontaktuje się z Gminnym 
Dentrum Kultury i Kultury Fizycznej w Doma-
niowie w sprawach awarii, wynajmu, oraz im-
prez planowanych w świetlicy. 

  6. Świetlica udostępniona jest mieszkańcom 
w godzinach ustalonych w środowisku nie dłu-
żej niż do godziny 22.00. 

  7. Imprezy odbywające się w świetlicy po 
godz. 22.00 powinny być uzgodnione, o czasie 
ich rozpoczęcia i zakończenia poinformowane 
Gminne Dentrum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Domaniowie i Komenda Powiatowa Policji 
w Sławie. 

  8. Wynajem na cele inne niż służące wszystkim 
mieszkańcom, tj. dyskoteki, wesela, chrzciny, 
kiermasze itp. odbywa się odpłatnie. 

  9. Wynajem odbywa się w oparciu o podpisaną 
wcześniej umowę z Gminnym Dentrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Domaniowie. 

10. Najemca ponosi wszelkie koszty związane 
z korzystaniem z praw autorskich. (Rozstrzy-

gnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go NK.II.0911-6/670/08 z dnia 19 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 10). 

11. Podczas wszystkich imprez i zajęć w świetlicy 
należy zachować zasady przeciwpożarowe, po-
rządku publicznego i bhp. 

12. Przy każdorazowym przekazywaniu świetlicy 
winna być wyznaczona osoba, do której należy 
przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem 
z lokalu, oraz przekazanie lokalu w stanie ta-
kim, w jakim został przyjęty. 

13. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada osoba 
nadzorująca, która winna usunąć usterki na 
koszt osób, które przyczyniły się do zniszczenia 
majątku w świetlicy w terminie możliwie jak 
najkrótszym. 

§ 3 

Spłaty z tytułu wynajmu są dochodami Gminnego 
Dentrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie. 

§   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY 

 FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 6 –   18  – Poz. 116 

116 

UCHWAŁA RADY GMINY GRĘBOCICE 
NR XXXIII/132/2008 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie owre lenia regulawinu wrnagradzania naulzrlieli zatrudnionrlh 
w  szwołalh   i   plalówwalh   o wiatowrlh   prowadzonrlh   przez   Gwinę 

Grębolile 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 ze zmianami) 
w związku z art. 30 ust. 6, art.  9 ust. 2, art. 5  ust. 7 w związku 
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 67  ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co 
następuje. 

Skreśla się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice 
w brzmieniu: 

 
 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Regulamin określa warunki przyznawania oraz 
wysokość: 
1) dodatku za wysługę lat, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3) dodatku funkcyjnego, 
 ) dodatku za pracę w warunkach trudnych 

i uciążliwych, 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

oraz godziny doraźnych zastępstw, 
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
7) nauczycielskiego dodatek mieszkaniowego, 
8) wynagrodzenia za analizę i ocenę pisemnych 

prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego, 
9) wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad 

dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejsco-
wości w  ramach zielonych szkół. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole 

lub szkołę, dla której organem prowadzącym 
jest Gmina Grębocice, 

2) nauczycielach bez bliższego określenia – ro-
zumie się przez to nauczycieli, wychowaw-
ców i innych pracowników pedagogicznych 
zatrudnionych w szkole, 

3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 
szkoły, 

 ) roku szkolnym – należy przez to rozumieć 
okres pracy szkoły od 1 września danego ro-
ku do 31 sierpnia roku następnego, 

5) klasie – należy przez to rozumieć także od-
dział lub grupę, 

6) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

7) wójcie gminy – należy przez to rozumieć 
Wójta Gminy Grębocice, 

8) organie prowadzącym – należy przez to ro-
zumieć Gminę Grębocice,  

9) zakładowej organizacji związkowej – organi-
zacje związkowe działające w szkole. 

3. Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich 
szkół, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Grębocice. 

§ 2 

Dodatew za wrsługę lat 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 
lat w wysokości i na zasadach określonych 
w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrud-
nienia do stażu pracy, będącego podstawą usta-
lenia stawki dodatku, o którym mowa w ust. 1 
określa § 7 rozporządzenia Ministra 6dukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181 ze zmianami).  

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:  
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-

lendarzowego następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 
lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do do-
datku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło 
od pierwszego  dnia miesiąca. 

 . Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycie-
lowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia 
oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wy-
nagrodzenie, chyba że przepis szczególny sta-
nowi inaczej. Dodatek ten przysługuje za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 
pracy w skutek choroby bądź konieczności oso-
bistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
innym chorym członkiem rodziny, za które na-
uczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego. 

5. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za 
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, okre-
śla: 
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1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911- /676/08 z dnia 23 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 3, 
ust.  ). 

§ 3 

Dodatew wotrwalrtnr 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-

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

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzanych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy 
z ich rodzicami, 

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

2) jakość świadczonej pracy oraz wykonywanie 
dodatkowych zadań lub zajęć, a w szczegól-
ności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowy-

wanie się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,  
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 

lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 
 ) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

o których mowa w art.  2 ust. 2 pkt 2 i 3 
Karty Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych, 
b) realizowanie zajęć opiekuńczych i wycho-

wawczych wynikających z potrzeb i zain-
teresowań uczniów, 

c) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych, 

d) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły,  

e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

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

2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono 
funkcje kierownicze w placówkach, przy ustala-
niu wysokości dodatku motywacyjnego należy 
obok warunków wymienionych w ust. 1 
uwzględniać zaangażowanie dyrektora w czyn-
ności wynikające z kierowania placówką, 
a w szczególności: 
  1) prawidłowość organizacji pracy placówki, 
  2) tworzenie atmosfery i warunków do efek-

tywnej pracy zatrudnionych w niej pracow-
ników, 

  3) tworzenie atmosfery i warunków do współ-
pracy wszystkich organów i organizacji dzia-
łających w placówce oraz umiejętność ini-
cjowania takiej współpracy, 

   ) dbałość o mienie placówki i zabieganie 
o polepszenie istniejącej bazy, 

  5) prawidłowe dysponowanie przyznanymi pla-
cówce środkami budżetowymi, 

  6) efektywne pozyskiwanie środków finanso-
wych z innych źródeł i optymalne ich wyko-
rzystanie, 

  7) dbałość o pozytywny wizerunek placówki 
i promowanie jej osiągnięć w środowisku 
lokalnym, 

  8) sprawność organizacyjna i menedżerska 
w nawiązywaniu współpracy z różnymi śro-
dowiskami lokalnymi, 

  9) poprawność pod względem formalno-
prawnym podejmowanych decyzji oraz ich 
zasadność, 

10) przestrzeganie obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników placówki, 

11) podnoszenie kwalifikacji związanych z pro-
wadzeniem placówki, 

12) terminowość i rzetelność wykonywania po-
wierzonych zadań. 

13) prawidłowość współpracy z samorządem te-
rytorialnym, organem nadzoru pedagogicz-
nego, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną 
i Samorządem Uczniowskim. 

3. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 
danej szkoły stanowią 6% planowanej kwoty na 
wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli za-
trudnionych w danej szkole w danym roku bu-
dżetowym. 

 . Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuż-
szy niż jeden rok szkolny.  

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

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa 
w ust. 1, ustala dyrektor szkoły. 

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
ra szkoły oraz okres jego przyznania ustala Wójt 
Gminy, uwzględniając poziom spełniania warun-
ków, o których mowa w ust. 1 i 2. 

8. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole 
lub placówce przyznanie dodatku motywacyjne-
go może nastąpić po upływie okresu umożliwia-
jącego ocenę osiąganych wyników w pracy. 
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  9. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej 
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrek-
tor szkoły  macierzystej w uzgodnieniu z dyrek-
torem szkoły, w której uzupełnia etat. 

10. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej 
szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela, 
dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, 
do której nauczyciel został przeniesiony, po za-
sięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 

11. S przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczy-
ciel lub dyrektor szkoły powiadamiany jest na 
piśmie. 

§   

Dodatew funwlrtnr 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny 
w zależności od ilości oddziałów w szkole:  

        dyrektor   wicedyrektor 
  szkoły   szkoły 

1) do 6 oddziałów   0–80% 
2) od 7 do 8 

oddziałów   50–90%    0–80% 
3) od 9 i więcej 

oddziałów   60–100%  50–90% 
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.  

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-
lom, którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie.  

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1 i 2, uwzględniając: typ szkoły, 
wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, zło-
żoność zadań wynikających z zajmowanego sta-
nowiska, liczbę stanowisk kierowniczych 
w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki loka-
lowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szko-
ła funkcjonuje, ustala: 
1) dla dyrektora szkoły Wójt Gminy, 
2) dla wicedyrektora szkoły dyrektor szkoły. 

 . Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, 
z tym że nauczycielowi któremu powierzono: 
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 8%,  
2) funkcję doradcy metodycznego – w wysoko-

ści 5%, 
3) funkcję nauczyciela konsultanta – w wyso-

kości 5%, 
 ) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 2%, 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczy-
ciela. 

5. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust.  , 
przyznaje dyrektor szkoły. 

6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, 2, 
 , nie przysługują w okresie nieusprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla 
poratowania zdrowia, w okresach za które nie 
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał peł-
nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji 
z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego 
pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 
od tego dnia. 

7. Strzymywanie dodatku, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywa-
nia dodatku, o którym mowa w ust.  . 

8. W przypadku pełnienia funkcji wychowawcy 
w dwóch klasach (oddziałach) lub opiekuna sta-
żu więcej niż z jednym nauczycielem dodatki 
przyznawane są w wysokości ustalonej w ust.   
oddzielnie za każde wychowawstwo oraz opie-
kuna stażu. 

9. S przyznaniu dodatku, o którym mowa w ust. 1 
i 2, nauczyciel lub dyrektor szkoły powiadamia-
ny jest na piśmie. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911- /676/08 z dnia 23 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność §   ust. 3 we 
fragmencie „wyniki pracy szkoły”, ust. 6). 

§ 5 

Dodatew za warunwi pralr 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych 
dla zdrowia warunkach. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, 
uzależniona jest od: 
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodli-

wości dla zdrowia realizowanych prac lub za-
jęć, 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-
runkach, o których mowa w ust. 1. 

3. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla 
nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Wójt 
Gminy. 

 . Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje 
w okresie faktycznego wykonywania pracy, 
z którą dodatek jest związany, oraz w okresie 
niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wy-
poczynkowego, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911- /676/08 
z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważ-
ność § 5 ust.  ). 

5. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się 
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich 
warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć 
oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu po-
wierzono stanowisko kierownicze, realizuje 
w tych warunkach obowiązujący go wymiar za-
jęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, 
jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach 
tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli 
jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 

6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za 
trudne  i  uciążliwe  warunki  pracy  przysługuje 
nauczycielowi prawo do dodatku z każdego tytu-
łu. 

7. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne 
warunki  pracy  w  następujących  wysoko-
ściach:  
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia w kla-

sach łączonych przysługuje dodatek w wyso-
kości 15% stawki godzinowej za każdą prze-
pracowaną w tych klasach godzinę naucza-
nia,  
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2) nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyj-
no-wychowawcze – 10% wynagrodzenia za-
sadniczego, 

3) nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia 
w klasach lub grupach specjalnych, zorgani-
zowanych w szkole – 15% wynagrodzenia 
zasadniczego,  

 ) nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia obo-
wiązkowe wg szkolnego planu nauczania w 
klasach  lub grupach, w których przynajmniej 
jedno dziecko posiada orzeczenie do kształ-
cenia specjalnego – 10% wynagrodzenia za-
sadniczego,  

5) nauczycielom, którzy prowadzą nauczanie in-
dywidualne dzieci zakwalifikowanych do 
kształcenia specjalnego – 10% wynagrodze-
nia zasadniczego.  

Dodatek, o którym mowa w pkt 3– , przysługu-
je w takiej części, w jakiej godziny pracy 
w trudnych warunkach pozostają do obowiązu-
jącego wymiaru godzin.  

8. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przy-
sługuje dodatek w wysokości ustalonej za trud-
ne warunki pracy zwiększony o 5% wynagro-
dzenia zasadniczego.  

§ 6 

Wrnagrodzenie za godzinr ponadwrwiarowe 
i godzinr doraźnrlh zastępstw 

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

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa ustala się w sposób określony 
w ust. 1. 

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art.  2 ust.  a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną go-
dzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc  
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki 
pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zreali-
zowana w warunkach uprawniających do dodat-
ku) przez miesięczną liczbę godzin realizowane-
go wymiaru godzin. 

 . Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, 
o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc 
odpowiedni wymiar godzin przez  ,16 z zaokrą-
gleniem do  pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny  liczy się za pełną godzinę. 

5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa 
w ust. 1, przysługuje za godziny faktycznie zre-
alizowane.  

6. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć zgodnie z art.  2 ust.  a  
ustawy Karta Nauczyciela, nie może mieć przy-
dzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjąt-
kiem godzin doraźnych zastępstw. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911- /676/08 z dnia 23 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 5, 
ust. 6). 

§ 7 

Nagrodr ze speltalnego funduszu nagród 

1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla na-
uczycieli w wysokości 2,0% planowanych rocz-
nych wynagrodzeń osobowych, z przeznacze-
niem na wypłaty nagród organu prowadzącego i 
dyrektorów szkół. 

2. Z wyodrębnionego funduszu, o którym mowa 
w ust. 1, przeznacza się:  
1)  0% środków na nagrody organu prowadzą-

cego zwane nagrodą Wójta Gminy, 
2) 60% środków na nagrody Dyrektora Szkoły. 

3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. 

 . Wysokość nagrody Dyrektora Szkoły nie może 
przekraczać wysokości Nagrody Wójta Gminy. 

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy 
występuje dyrektor szkoły – dla nauczyciela za-
trudnionego w tej szkole. 

6. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy według wzoru 
stanowiącego załącznik do uchwały, o których 
mowa w ust. 5, składa się w sekretariacie Urzę-
du Gminy w Grębocicach w terminie do dnia 
1 października każdego roku. 

7. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może 
być przyznana nauczycielowi, który posiada co 
najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz 
spełnia co najmniej 6 z następujących kryteriów: 
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-

dzone w sprawdzianach i egzaminach prze-
prowadzanych w szkole; 

2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone zakwalifikowaniem się uczniów do 
udziału w konkursach, zawodach, turniejach, 
olimpiadach szczebla co najmniej powiato-
wego; 

3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej 
i opiekuńczej; 

 ) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowuje publikacje facho-
we związane z działalnością zawodową; 

5) przygotowuje oraz organizuje imprezy kultu-
ralne, sportowe i rekreacyjne; 

6) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-
czą w klasie lub szkole organizując wycieczki 
umożliwiające uczniom udział w życiu kultu-
ralnym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz 
wycieczki, obozy i rajdy krajoznawczo-tury-
styczne; 

7) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedago-
gicznej, zmierzające do zapewnienia i popra-
wy  efektywności  kształcenia i wychowania 
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oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów lub 
wychowanków;  

  8) organizuje i rozwija formy współpracy 
i współdziałania rodziców w życiu szkoły; 

  9) organizuje i rozwija formy współpracy 
szkoły z organizacjami, które prowadzą 
statutową działalność w zakresie oświaty 
i wychowania; 

10) wspiera działalność szkolnych organizacji 
uczniowskich lub młodzieżowych podejmu-
jąc opiekę nad tymi organizacjami i uzysku-
je korzystne rezultaty w organizowaniu 
samorządności uczniowskiej; 

11) dba o pozytywny wizerunek placówki 
i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz.  

  8. W przypadku nauczycieli, którym powierzono 
funkcje kierownicze w placówce, kandydaci do 
nagrody powinni spełniać-co najmniej trzy kry-
teria wymienione w ust. 7 oraz kryteria w za-
kresie organizacji placówki, do których zalicza 
się w szczególności: 
1) prawidłowo organizuje pracę placówki two-

rząc warunki do efektywnej pracy zatrud-
nionych w niej pracowników oraz systema-
tycznie nadzoruje pracę wszystkich orga-
nów działających w placówce; 

2) twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej 
i zewnętrznej oceny pracy placówki; 

3) ze szczególną starannością dba o mienie 
placówki i zabiega o polepszenia istniejącej 
bazy; 

 ) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole 
środkami budżetowymi; 

5) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu 
środków finansowych z innych źródeł 
i optymalnie nimi dysponuje; 

6) dba o pozytywny wizerunek placówki 
i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz; 

7) posiada wymierne efekty organizacyjne 
i menedżerskie we współpracy z różnymi 
środowiskami lokalnymi. 

  9. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę Wójta 
Gminy, otrzymuje dyplom, którego odpis 
umieszcza się w jego aktach osobowych. 

10. Nagrodę Wójta Gminy wypłaca szkoła zatrud-
niająca nagrodzonego nauczyciela. 

11. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę na-
uczycielowi po przepracowaniu przez niego 
w danej placówce co najmniej 1 roku, który 
spełnia  minimum  8  z  następujących  kryte-
riów: 
1) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu po-

twierdzone zakwalifikowaniem się uczniów 
do udziału w zawodach okręgowych lub 
centralnych ogólnopolskich olimpiad przed-
miotowych, zajęciem przez  uczniów I–III 
miejsca w konkursach, zawodach i festiwa-
lach wojewódzkich i ogólnopolskich, 

2) wdraża nowatorskie metody nauczania, 
3) posiada udokumentowane osiągnięcia 

w pracy z uczniami uzdolnionymi lub 
uczniami mającymi trudności w nauce, 

 ) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe, 

  5) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-
czą w klasie lub szkole przez organizowanie, 
wycieczek, udział uczniów w spektaklach 
teatralnych, koncertach, wystawach, spo-
tkaniach, 

  6) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe, 

  7) zapewnia pomoc i opiekę uczniom i wycho-
wankom będącym w trudnej sytuacji mate-
rialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich lub patologicznych, 

  8) prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie patologii społecznej 
wśród dzieci i młodzieży, 

  9) organizuje współpracę szkoły z instytucjami, 
organizacjami oraz rodzicami w zakresie za-
pobiegania i usuwania przejawów patologii 
społecznej i niedostosowania społecznego 
dzieci i młodzieży, 

10) rozwija formy współdziałania szkoły z rodzi-
cami, 

11) doskonali się zawodowo, 
12) udziela aktywnej pomocy w adaptacji za-

wodowej nauczycieli podejmujących pracę 
w zawodzie nauczyciela, 

13) wzorowo wypełnia zadania wynikające 
z powierzonych funkcji, 

1 ) aktywnie uczestniczy w tworzeniu i aktywi-
zacji  dokumentów  prawa  wewnątrzszkol-
nego.  

12. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę Dyrek-
tora szkoły, otrzymuje dyplom, którego odpis 
umieszcza się w jego aktach osobowych. 

§ 8 

Dodatew wieszwaniowr 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifi-
kacje wymagane do zajmowanego stanowiska 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkanio-
wy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie  
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie –  %,  
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 5%, 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 6%, 
 ) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 

7%, 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczy-
ciela. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i ro-
dziców pozostających na jego wyłącznym 
utrzymaniu. 

 . Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będące-
go także nauczycielem, stale z nim zamieszkują-
cemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy, w wysokości określonej w ust. 2. Mał-
żonkowie wspólnie określają pracodawcę, który 
będzie im wypłacał ten dodatek. 
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5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust.  , na ich 
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi:  
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

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

po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 

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

wynagrodzenie,  
2) pobierania zasiłku społecznego,  
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa o pracę na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa ta była zawarta, 

 ) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 9 

Inne swładniwi wrnagrodzenia 

1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie do-
datkowe:  
1) za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć 

uczniowskich z języka polskiego począwszy 
od czwartej  klasy szkoły podstawowej oraz 
w gimnazjum w wysokości 6% miesięcznie – 
średniego wynagrodzenia nauczyciela staży-
sty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, 

2) za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdża-
jącymi do innych miejscowości w ramach zie-
lonych szkół – jak za 10 godzin ponadwymia-
rowych tygodniowo. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego 
NK.II.0911- /676/08 z dnia 23 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 1 
pkt 2). 

2. Wynagrodzenie przewidziane za analizę i ocenę 
pisemnych prac i zajęć uczniowskich przysługuje 
nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obo-
wiązkowym wymiarze. W razie realizowania 
tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad 
obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponad-

wymiarowych przydzielonych w planie organiza-
cyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje 
w stosunku proporcjonalnym do realizowanego 
przez nauczyciela wymiaru godzin z języka pol-
skiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego 
wlicza się również godziny zajęć fakultatywnych 
z tego przedmiotu. 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, oraz nauczycielom korzystającym 
ze zniżek godzin wynagrodzenie przewidziane 
w ust. 1 pkt. 1, przysługuje wyłącznie w takim 
stosunku, w jakim realizowany przez nich wy-
miar godzin języka polskiego pozostaje do peł-
nego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły. 

 . Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe wypłaca 
się miesięcznie z góry. Wynagrodzenie to wy-
płaca się za okresy wykonywania zajęć. 

5. W razie zaprzestania wykonywania zajęć dodat-
kowych w ciągu miesiąca lub ich podjęcia w ta-
kim  czasie, nauczyciel otrzymuje wynagrodze-
nie z tego tytułu proporcjonalnie do przepraco-
wanego okresu. W takim wypadku wysokość 
wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę mie-
sięcznego wynagrodzenia przez 30 i mnożąc 
przez liczbę dni kalendarzowych przypadających 
w okresie przepracowanym.  

§ 10 

Postanowienia wońlowe 

Traci moc uchwała: 
Rady Gminy Grębocice nr XIX/76/2007 z dnia 
28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia regulami-
nu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Grębocice. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Grębocice. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego  
 
 

 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY 

 MARIAN WÓJCIKOWSKI 
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Załalzniw do ulhwałr Radr Gwinr 
Grębolile nr XXXIII/132/2008 z dnia 
20 listopada 2008 r. (poz. 116) 
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UCHWAŁA RADY GMINY GRĘBOCICE 
NR XXXIa/137/2008 

z dnia 10 grudnia 2008 r. 

w sprawie zwianr ulhwałr w sprawie zasad i trrbu udzielania dotalti na 
prale wonserwatorswie, restauratorswie i robotr budowlane przr zabrtwalh, 
sposobu  tet  rozlilzania  i  wontroli  wrwonania  zlelonego  zadania  oraz 
postępowania  z wnioswawi  o udzielenie  dotalti  na prale wonserwatorswie, 

restauratorswie i robotr budowlane przr zabrtwalh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 ze zm.), 
art. 81 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIX/183/2005 z dnia 2  lutego 
2005 r.  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania 
i kontroli  wykonania  zleconego  zadania  oraz  
postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie roboty bu-
dowlane przy zabytkach wprowadza się następują-
ce zmiany: 
1. Rozdział II otrzymuje brzmienie: 

„II. Trrb postępowania z wnioswiew 
1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podsta-

wie wniosku o udzielenie dotacji. 
2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, 

na który ma być udzielona dotacja. 
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 . Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu 

Gminy w Grębocicach. 
5. Wnioski rozpatruje Wójt Gminy. 
6. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu. 
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale-

ży dołączyć uwierzytelnione przez upoważ-
nionego pracownika Urzędu Gminy w Grębo-
cicach kopie następujących dokumentów: 
– decyzję o wpisie zabytku do rejestru za-

bytków, 
– dokument potwierdzający posiadanie przez 

wnioskodawcę tytułu prawnego do zabyt-
ku, 

– kosztorys inwestorski prac, z uwzględnie-
niem cen zakupu materiałów niezbędnych 
do ich przeprowadzenia i składników ce-
notwórczych, 

– deklarację wielkości środków własnych 
przeznaczonych na wykonanie robót 
w roku budżetowym i informację o wiel-
kości środków przyznanych przez inne 
podmioty”. 

 
 
 

2. Rozdział IV otrzymuje brzmienie: 
„Ia. Rozlilzenie dotalti 
1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały w terminie określonym w umo-
wie, nie później niż w ostatnim dniu roku bu-
dżetowego. 

2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie po-
niesionych wydatków w tym sfinansowanych 
udzieloną dotacją. Do zestawienia, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, wniosko-
dawca zobowiązany jest załączyć uwierzytel-
nione przez pracownika Urzędu Gminy 
w Grębocicach kopie: 
– umów z wykonawcą robót, a w przypadku 

udzielenia dotacji na realizowanie prac, 
których wykonawca powinien być wyło-
niony w drodze przepisów ustawy – Pra-
wo zamówień publicznych, również infor-
mację o przeprowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, 

– rachunków lub faktur wraz z dowodami 
uiszczenia wynikających z nich należności, 

– kosztorysu powykonawczego przeprowa-
dzonych prac, sfinansowanych w roku 
budżetowym ze środków własnych i z do-
tacji, 

– protokołu odbioru przeprowadzonych 
prac”.  

3. W pozostałej części uchwała pozostaje bez 
zmian. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY 

 MARIAN WÓJCIKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI 
NR XXI/123/2008 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w  sprawie  zwianr  ulhwałr  Radr  Gwinr  Jeżów  Sudelwi  nr  II/11/2006 
z dnia  20 grudnia 2006 r.  w sprawie  poboru  w drodze inwasa łalznego 
zobowiazania   pieniężnego   rolniwów   oraz   niewtórrlh  podatwów  i  opłat 

lowalnrlh 

 Na podstawie art.  0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 1 2, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 12 
i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8   ze zmianami) oraz art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 198  r. o podatku rolnym (t.j. z 2006 r. Dz. U. 
Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Jeżów Sudecki 
nr II/11/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania 
pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i 
opłat lokalnych, w § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3 
Na inkasentów w sołectwach: Janówek, Jeżów 
Sudecki, Dziwiszów, Płoszczyna, Siedlęcin, 
Wrzeszczyn wyznacza się sołtysów, natomiast 
w sołectwach: 
– Dzernica – wyznacza się pana Janusza Rozuma, 
– Dhrośnica – wyznacza się panią Stanisławę Śle-

pecką”. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Gminy Jeżów Sudecki 
nr XV/83/2008 z dnia 1  maja 2008 r. w sprawie 
zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki 

nr II/11/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania 
pieniężnego rolników oraz niektórych podatków 
i opłat lokalnych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Jeżów Sudecki. 

§   

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY 

 ARTUR SMOLAREK 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI 
NR XXI/126/2008 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie trrbu postępowania o udzielenie z budżetu gwinr Jeżów Sudelwi 
dotalti, sposobu tet rozlilzania oraz wontroli wrwonrwania zlelonego zadania 

przez podwiotr niezalilzane do sewtora finansów publilznrlh 

 Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 2 9, poz. 210  ze zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym – tekst jednolity z 2001 r. (Dz. U. Nr 1 2, poz. 1591 ze zmiana-
mi) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Jeżów Su-

decki, 
2) podmiocie – rozumie się przez to podmiot nieza-

liczony do sektora finansów publicznych i nie-
działający w celu osiągnięcia zysku, 

3) Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Je-
żów Sudecki, 

 ) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Je-
żów Sudecki, 

5) zadaniach publicznych – rozumie się zadania 
określone w § 2. 

§ 2 

Podmioty mogą otrzymać z budżetu gminy dotacje 
na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy 
w zakresie objętym ustawą z dnia 2  kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 87  ze zmianami). 

§ 3 

Wysokość środków finansowych na realizację za-
dań publicznych przez podmioty określa Rada 
w uchwale budżetowej. 

§   

Dotacje nie mogą być udzielane na: 
1) prowadzenie działalności gospodarczej, 
2) zakupy inwestycyjne i remonty. 

§ 5 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się 
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, 
chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania. 

2. Wójt podejmuje decyzję o konieczności i celo-
wości przeprowadzeniu konkursu ofert. 

3. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań zleconych przez gminę, 
Wójt powołuje komisję konkursową oraz uchwa-
la regulamin pracy komisji konkursowej. 

§ 6 

1. Wójt ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej 
z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. 

2. Sgłoszenie otwartego konkursu ofert powinno 
zawierać informacje o: 
1) zakresie i rodzaju zlecanego zadania, 
2) formie zlecenia zadania oraz wysokości środ-

ków publicznych na realizację tego zadania, 
3) zasadach przyznawania dotacji, 
 ) terminach i warunkach realizacji zadania, 
5) terminie składania ofert, 
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy 

dokonywaniu wyboru oferty. 
3. Sgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamiesz-

cza się w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji 
Publicznej, a także w siedzibie organów gminy 
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń. 

§ 7 

1. Sferta powinna zawierać w szczególności: 
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania pu-

blicznego proponowanego do realizacji, 
2) termin i miejsce realizacji zadania publiczne-

go, 
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 

zadania publicznego, 
 ) informację o wcześniejszej działalności pod-

miotu składającego ofertę w zakresie, które-
go dotyczy zadanie, 

5) informację o posiadanych zasobach rzeczo-
wych i kadrowych zapewniających wykona-
nie zadania, w tym o wysokości środków fi-
nansowych uzyskanych na realizację danego 
zadania z innych źródeł, 

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieod-
płatnego wykonania zadania. 

2. Do oferty dołączyć należy: 
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru, 
2) pełnomocnictwo do składania oświadczeń 

woli, 
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 

ostatni rok, a w przypadku krótszej niż rok 
działalności za okres jej trwania. 

§ 8 

1. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez 

podmioty składające oferty, 
2) ocenia  przedstawioną  kalkulację  kosztów 

realizacji zadania, w tym w odniesieniu co do 
zakresu rzeczowego zadania, 

3) uwzględnia wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania, 

 ) sprawdza staranne i terminowe wywiązywa-
nie się przez podmioty z realizacji zadań do-
tychczas zleconych przez gminę. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy 
w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
została zgłoszona jedna oferta. 

§ 9 

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz 
z dokumentacją konkursową oraz propozycją roz-
strzygnięcia komisji konkursowa przedkłada Wój-
towi. 

§ 10 

1. Decyzję o zleceniu zadania oraz o przyznaniu 
dotacji podejmuje Wójt. 

2. S wynikach postępowania w sprawie zlecenia 
zadania Wójta zawiadamia wszystkich oferen-
tów oraz ogłasza informację w siedzibie orga-
nów gminy w miejscu przeznaczonym na za-
mieszczanie ogłoszeń. 

§ 11 

1. Umowa o powierzenie zadania publicznego może 
być zawarta na czas realizacji zadania. 

2. Podmioty są zobowiązane do rachunkowego 
wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków 
otrzymanych na realizację umowy, o której mo-
wa w ust. 1. 
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§ 12 

1. Wójt zlecający zadanie publiczne dokonuje kon-
troli i oceny realizacji zadania, a w szczególno-
ści: 
1) stanu realizacji zadania oraz wykonania zada-

nia zgodnie z umową, 
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania 

zadania, 
3) prawidłowości wykorzystania środków pu-

blicznych otrzymanych na realizację zadania, 
 ) prowadzenia dokumentacji określonej 

w przepisach prawa i w postanowieniach 
umowy. 

2. Dzynności kontrolnych dokonują osoby upoważ-
nione przez Wójta. 

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 
 . Na podstawie protokołu Wójt w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zada-
nia i wykorzystania dotacji kieruje do zlecenio-
biorcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznacza-
jąc termin usunięcia stwierdzonych nieprawi-
dłowości. 

5. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie usunie 
stwierdzonych nieprawidłowości lub nie dopro-
wadzi do ich usunięcia w wyznaczonym termi-
nie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem 
natychmiastowym, a środki finansowe przeka-
zane na jego realizację podlegają zwrotowi do 
budżetu gminy w terminie ustalonym przez Wój-
ta wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi 
od dnia przekazania środków na rachunek ban-
kowy podmiotu, któremu przekazano dotację. 

§ 13 

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 
określonego w umowie należy sporządzić i do-
starczyć w terminie 30 dni po upływie terminu, 
na który umowa została zawarta, z zastrzeże-
niem ust. 2. 

2. Skresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. 
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podle-

ga przyjęciu przez Wójta oraz ogłoszeniu poprzez 
wywieszenie w siedzibie organów gminy 
w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie 
ogłoszeń na okres 30 dni od dnia przyjęcia. 

 . Jeżeli zadanie nie zostało wykonane lub dotację 
przeznaczono na inne cele niż określone 
w umowie Wójt odmawia przyjęcia sprawozda-

nia, odstępuje od umowy i dochodzi zwrotu do-
tacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania. 

5. W przypadku częściowego wykonania zadania 
dotacja podlega niezwłocznie zwrotowi w części 
proporcjonalnej do stopnia niezrealizowanego 
zadania. 

6. Wójt zastrzega sobie prawo kontroli realizacji 
zadania również po przyjęciu sprawozdania, 
o którym mowa w ust. 1. W przypadku niepra-
widłowości stwierdzonych w wyniku kontroli 
przepisy ust.   i 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 1  

W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia 
oraz stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie 
z celami i zasadami określonymi w umowie podmiot 
realizujący zadanie traci prawo do ubiegania się 
o dotację z budżetu gminy w roku następnym. 

§ 15 

Tracą moc uchwały Rady Gminy numer: 
XXIV/1 7/200  Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim 
z dnia 22 grudnia 200  r. w sprawie trybu postę-
powania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Je-
żów Sudecki, sposobu jej rozliczania oraz kontroli 
wykonania zleconego zadania przez podmioty nie-
zaliczane do sektora finansów publicznych oraz 
uchwała numer XVIII/108/2008 z dnia 5 listopada 
2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jeżów 
Sudecki numer XXIV/1 7/200  z dnia 22 grudnia 
200  r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie 
dotacji z budżetu gminy Jeżów Sudecki, sposobu 
jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego 
zadania przez podmioty niezaliczane do sektora 
finansów publicznych. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Jeżów Sudecki. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY 

 ARTUR SMOLAREK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCU ZUBKOWICKIM 
NR XXaI/128/08 

z dnia   grudnia 2008 r. 

o zwianie ulhwałr nr XXI/126/05 Radr Gwinr w Kawieńlu Zabwowilwiw 
z dnia  30  warla  2005  r.  w  sprawie  regulawinu  udzielania  powolr 
waterialnet  o lharawterze  soltalnrw  dla ulzniów zawieszwałrlh  na terenie 

Gwinr Kawieniel Zabwowilwi 

 Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 200  r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) i art. 18 
ust. 2 pkt 15 i art.  0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 1 2, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XXI/126/05 Rady Gminy w Kamień-
cu Ząbkowickim z dnia 30 marca 2005 r. w spra-
wie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki § 1  
ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1  
1. Przy ustaleniu okresu na jaki przyznawane jest 

stypendium stosuje się zasady określone 
w art. 90d ust. 10 ustawy o systemie oświaty”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY 

 BOGUSŁAW KITLIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 
NR XXIX/134/08 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w  sprawie  górnrlh  stawew  opłat  ponoszonrlh  przez  wła lilieli  nie-
rulhowo li  za  usługi  w zawresie  odbierania  odpadów  wowunalnrlh oraz 
opróżniania zbiorniwów bezodpłrwowrlh i transportu nielzrsto li liewłrlh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 2 i   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się następujące górne stawki opłat za odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści: 
1) dla właścicieli nieruchomości, w których odpady 

są odbierane w sposób selektywny – 75 zł netto 
za 1 m3. 

2) dla właścicieli nieruchomości, w których odpady 
nie są odbierane w sposób selektywny – 85 zł 
netto za 1 m3. 

§ 2 

Ustala się górną stawkę opłat za odbiór i transport 
nieczystości ciekłych w wysokości 30 zł netto za 
1 m3. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§   

1 .  Traci moc uchwała nr VI/1 /07 Rady Gminy 
Sleśnica z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie 
górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych oraz opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY RADY 

 ALEKSANDRA SIERUGA 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXIa/231/2008 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie nadania Statutu Gwinnet Bibliotele Publilznet 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 ze zmianami), 
w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) Rada Gminy Sława uchwala: 

 
 

§ 1 

Nadać Gminnej Bibliotece Publicznej Statut stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sława. 

§ 3 

Traci moc załącznik nr 1 do uchwały nr V/3 /2003 
Rady Gminy Sława z dnia 26 lutego 2003 r. 
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej 
o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrzy-

cy” w gminną instytucję kultury o nazwie „Gminna 
Biblioteka Publiczna” i nadania jej Statutu. 

§   

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY 

 DARIUSZ WITKOWSKI 

 
 
 

Załalzniw nr 1 do ulhwałr Radr Gwi-
nr Oława nr XXXIa/231/2008 z dnia 
18 grudnia 2008 r. (poz. 122) 

 
 

STATUT 
Gwinnet Bibliotewi Publilznet 

 
 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą 
w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 

§ 2 

Siedzibą biblioteki jest wieś Bystrzyca, a terenem 
jej działania Gmina Sława. 

§ 3 

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt 
Gminy. 

§   

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. 

§ 5 

Biblioteka używa pieczęci podłużnej o treści:  
Gwinna Bibliotewa Publilzna 
Brstrzrla, ul. Ko liuszwi 2, 

55-200 Oława 
tel. 071/313 02 80, 302 84 70 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 6 

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb 
czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu 
wiedzy i rozwojowi kultury. 

§ 7 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki nale-
ży: 
1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów biblio-

tecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ma-
teriałów dotyczących własnego regionu. 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miej-
scu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie 
wypożyczeń międzybibliotecznych. 

3. Prowadzenie działalności informacyjno-
bibliograficznej. 

 . Popularyzacja książki i czytelnictwa. 
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, insty-

tucjami upowszechniania kultury, organizacjami 
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu po-
trzeb oświatowych i kulturalnych społeczeń-
stwa. 

6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
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7. Srganizowanie czytelnictwa i udostępnianie 
materiałów bibliotecznych ludziom niepełno-
sprawnym. 

§ 8 

Biblioteka może podejmować inne działania wynika-
jące z potrzeb środowiska lokalnego. 

III. ORGANY BIBLIOTEKI, ORGANIZACJA, 
PRACOWNICY 

§ 9 

1. Biblioteką zarządza dyrektor, który reprezentuje 
ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy. 
3. Dyrektor  Biblioteki jest pracodawcą w rozumie-

niu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do za-
trudnionych pracowników. 

§ 10 

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności 
podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. 
W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrud-
nieni specjaliści z różnych dziedzin związanych 
z działalnością Biblioteki. 

§ 11 

1. Dyrektor oraz pracownicy Biblioteki powinni 
posiadać odpowiednie do zajmowanych stano-
wisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu 
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. 
(Dz. U. Nr  1, poz.  19 z 1999 r.) w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do 
zajmowania określonych stanowisk w bibliote-
kach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. 

2. Wynagrodzenia pracowników ustala Zakładowy 
Regulamin Wynagradzania zgodnie z przepisami 
obowiązującymi instytucje kultury. 

 

§ 12 

Biblioteka Gminna prowadzi filie biblioteczne 
w Marcinkowicach, Gać, Godzikowicach, Niemilu, 
Ssieku i Swczarach. 

§ 13 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki 
oraz zakres działania poszczególnych filii ustala 
dyrektor w Regulaminie Srganizacyjnym. 

§ 1  

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyja-
ciół Biblioteki, rady społeczne powołane na pod-
stawie obowiązujących przepisów prawnych. 

Ia. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 

§ 15 

Biblioteka  jest  finansowana  z  budżetu  Gminy 
Sława. 

§ 16 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach obowiązujących instytucje kultury. 

§ 17 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest 
roczny plan finansowy. 

§ 18 

Biblioteka prowadzi w szczególności działalność 
w zakresie upowszechniania kultury. 

§ 19 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie 
określonym dla jego nadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXIa/232/2008 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie zwianr ulhwałr nr XX/234/2004 Radr Gwinr Oława 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gwinr Oława 

 Na podstawie art. 169 ust.   ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz.  93), art. 3 ust. 1 
i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jedn. Dz. U. Nr 1 2 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) Rada 
Gminy Sława uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XX/23 /200  z dnia 27 sierpnia 
200  r. w sprawie Statutu Gminy Sława wprowa-
dza się następującą zmianę: 
– § 10  otrzymuje brzmienie:  

„Do jednostek pozostających w strukturze orga-
nizacyjnej Gminy należą: 
  1) Gminny Sśrodek Pomocy Społecznej, 
  2) Gminna Biblioteka Publiczna, 
  3) Gminne Dentrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

z/s w Sławie, 
   ) Gminny Zespół Sświaty,  
  5) Publiczne Przedszkole w Bystrzycy, 
  6) Zespół Szkół w Bystrzycy, 
  7) Szkoła Podstawowa w Dhwalibożycach, 
  8) Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach, 
  9) Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach, 
10) Szkoła Podstawowa w Ssieku, 

11) Szkoła Podstawowa w Sobocisku, 
12) Gimnazjum nr 3 w Sławie, 
13) Zakład Wodociągów i Kanalizacji”. 

§ 2 

Pozostałe  postanowienia  uchwały  nie  ulegają 
zmianie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY 

 DARIUSZ WITKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXIa/235/2008 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w  sprawie  trrbu  udzielania  i  rozlilzania  dotalti  publilznrw  szwołow 
i plalówwow o wiatowrw prowadzonrw przez osobr fizrlzne i prawne 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 z późn. zm.), 
w związku z art. 80 ust.   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty  (Dz. U. z 200  r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  Rada  Gminy 
Sława uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji udzie-
lanych z budżetu Gminy Sława przedszkolom, szko-
łom, placówkom oświatowym prowadzonym przez 
osoby prawne inne niż jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz przez osoby fizyczne. 

§ 2 

Dotacje dla publicznych szkół, prowadzonych przez 
osoby prawne inne niż jednostka samorządu teryto-
rialnego lub przez osoby fizyczne, w których reali-
zowany jest obowiązek szkolny, przysługują na 
każdego ucznia w wysokości równej wydatkom 
bieżącym przewidzianym na jednego ucznia 
w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzo-
nych przez Gminę Sława. 

§ 3 

1. Dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzo-
nych przez osoby prawne inne niż Gmina Sława 
lub przez osoby fizyczne, przysługują na każde-
go ucznia w wysokości równej wydatkom bie-
żącym przewidzianym na jednego ucznia 
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez 
Gminę Sława, z tym że na ucznia niepełno-
sprawnego w wysokości równej kwocie przewi-
dzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszko-
la i oddziału przedszkolnego w części oświato-

wej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gmi-
nę Sława. 

2. Dotacje dla oddziałów 5 godzinnych prowadzo-
nych w przedszkolach przysługują na każdego 
ucznia w wysokości 5/9 kwoty określonej 
w ust. 1. 

3. Dotacje dla oddziałów przedszkolnych prowa-
dzonych w publicznych szkołach podstawo-
wych, o których mowa w § 2, przysługują na 
każdego ucznia w wysokości równej wydatkom 
przewidzianym na jednego ucznia w oddziale 
przedszkolnym  prowadzonym  przez  Gminę 
Sława.  

 . Dotacje dla osób prowadzących wychowanie 
przedszkolne w publicznych formach, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 1 a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, 
przysługują na każdego ucznia objętego tą formą 
wychowania przedszkolnego w wysokości rów-
nej 50% wydatków bieżących ponoszonych na 
jednego ucznia w przedszkolu publicznym pro-
wadzonym przez Gminę Sława. 

§   

Prowadzone przez osoby prawne, inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicz-
ne przedszkola oraz szkoły podstawowe, które 
zgodnie   z  art. 71b  ust. 2a   ustawy  o  systemie 
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oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka, otrzymują dotację w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Gminę Sława. 

§ 5 

1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby 
prawnej lub fizycznej prowadzącej przedszkole, 
szkołę lub placówkę uprawnioną do otrzymania 
dotacji, złożony do Wójta Gminy Sława nie póź-
niej niż do 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielania dotacji, według wzoru stanowią-
cego załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wymogu złożenia wniosku o dotację w terminie 
określonym w ust. 1 nie stosuje się w przypad-
ku, gdy w trakcie roku budżetowego zlikwido-
wana zostaje placówka publiczna prowadzona 
przez Gminę Sława, a w jej miejsce i przejmując 
jej działalność uruchomiona zostaje publiczna 
placówka wymieniona w § 2 i § 3 prowadzona 
przez osobę prawną inna niż jednostka samorzą-
du terytorialnego lub przez osobę fizyczną. 

3. Dotacji udziela się na dany rok budżetowy. 

§ 6 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dotacja obliczana jest 
w poszczególnych miesiącach na każdego 
ucznia, wykazanego w informacji miesięcznej 
o aktualnej liczbie uczniów, składanej przez 
podmioty dotowane do 5 dnia każdego miesiąca. 
Zakres danych, które powinny być zawarte 
w informacji, określa wzór stanowiący załącznik 
nr 2 do uchwały. 

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) 
liczba uczniów uprawnionych do dotacji obejmu-
je odpowiednio: 
1) w szkołach – stan wykazany w informacji 

miesięcznej w czerwcu, łącznie z absolwen-
tami, którym w czerwcu wręczono świadec-
two ukończenia szkoły, z wyłączeniem 
uczniów skreślonych z listy uczniów; 

2) w przedszkolach i pozostałych placówkach – 
stan wykazany w informacji miesięcznej 
w czerwcu. 

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma cha-
rakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie kwo-
ty należnej w danym roku budżetowym, nastę-
puje w ostatniej, grudniowej transzy. 

 . Dotacja przekazywana będzie w miesięcznych 
ratach do ostatniego dnia danego miesiąca, 
w wysokości 1/12 planowanej rocznej dotacji na 
rachunek bankowy wskazany we wniosku 
o udzielenie dotacji. 

 
 

§ 7 

1. Ssoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę 
lub placówkę sporządza i przekazuje Wójtowi 
Gminy Sława nie później niż w ciągu 10 dni po 
upływie każdego miesiąca, rozliczenie otrzyma-
nych dotacji za okres od początku roku kalenda-
rzowego do końca miesiąca sprawozdawczego, 
z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów lub 
słuchaczy. 

2. Rozliczenie półroczne i roczne z wykorzystania 
dotacji osoba prawna lub fizyczna prowadząca 
szkołę lub placówkę przekazuje organowi wła-
ściwemu do udzielania dotacji, w terminie: 
1) do 15 lipca za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca; 
2) do 15 stycznia za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia.  
3. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy 

swoją działalność, rozliczenie należy złożyć 
w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej 
transzy dotacji. 

§ 8 

1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli wyko-
rzystania dotacji, a w szczególności w zakresie: 
1) sposobu wykorzystania dotacji, 
2) liczby i wykazu uczniów.  

2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podle-
gają zwrotowi wraz z odsetkami w terminie 
2 tygodni od dnia stwierdzenia nieprawidłowo-
ści. W przypadku braku zwrotu kwotę dotacji 
należną w kolejnym miesiącu pomniejsza się 
o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w 
miesiącu poprzednim wraz z odsetkami. 

3. Przyznaną dotację wstrzymuje w przypadku 
niedopełnienia warunków złożenia informacji 
miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń, 
o których mowa w § 6. 

 . Przyznana dotacja zostaje cofnięta w przypadku 
zaprzestania prowadzenia działalności przez 
przedszkole, szkołę lub placówkę. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sława. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY 
 RADY GMINY 

 DARIUSZ WITKOWSKI 
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Załalzniw nr 1 do ulhwałr Radr Gwi-
nr Oława nr XXXIa/235/2008 z dnia 
18 grudnia 2008 r. (poz. 124) 
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Załalzniw nr 2 do ulhwałr Radr Gwi-
nr Oława nr XXXIa/235/2008 z dnia 
18 grudnia 2008 r. (poz. 124) 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 
NR XXII/166/08 

z dnia 8 grudnia 2008 r. 

w  sprawie  ulhwalenia  „Wieloletniego  prograwu  gospodarowania 
wieszwaniowrw zasobew Gwinr Święta Katarzrna na lata 2009–2014” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.  0 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 
ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Przyjmuje  się  „Wieloletni  program  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem gminy na lata 2009–
–201 ”. 

2. W miarę zaistniałej potrzeby program będzie podlegał aktualizacji. 

3. Program swoim zakresem obejmuje: 
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, 
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali, 
3) planowaną sprzedaż lokali, 
 ) zasady polityki czynszowej, 
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy, 
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, 
7) wysokość wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, 
8) inne działania mające na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy. 

§ 2 

Prognoza dotrlzala wielwo li posiadania oraz stanu telhnilznego wieszwaniowego zasobu Gwinr 
z podziałew na lowale soltalne i pozostałe lowale wieszwalne 

W latach 2009–201  planuje się powiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy poprzez budowę budyn-
ków z lokalami socjalnymi i innymi lokalami mieszkalnymi. Inwestycję wstępnie zlokalizowano w Siechni-
cach na działce nr 281/52 w rejonie ulicy Szkolnej, Wiosennej i 6nergetycznej (trzy budynki po 25 miesz-
kań) i pięć budynków po 25 mieszkań na działkach nr 278 i 960 przy ul. Żernickiej i Bukowej w Świętej 
Katarzynie. 
W pierwszej kolejności wybudowane zostaną mieszkania w Siechnicach z uwagi na kolizję (ul. Kościuszki) 
związaną z budową drogi Bielany -  any - Długołęka w ramach wykonania obwodnicy dla m. Wrocław. 
W następnej kolejności budowa w Świętej Katarzynie poprzedzająca likwidację osiedla pawilonów konte-
nerowych przy ul. Żernickiej 30– 6 z okresu powodzi w 1997 r. mocno wyeksploatowanych i kosztow-
nych w utrzymaniu. 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Święta Katarzyna obecnie tworzą lokale mieszkalne i lokale socjalne usy-
tuowane w budynkach stanowiących w całości własność gminy oraz lokale położone w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. 

2. W chwili obecnej mieszkaniowy zasób Gminy Świętej Katarzyny tworzy: 

1) 5 lokali o pow: 228, 0 m2 w trzech budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy według 
poniższej tabeli: 

 
Lp. Adres Ilość lokali Powierzchnia (m2) 
1. Radwanice  ul. Szkolna   2    2,50 
2. Siechnice  ul. 6nergetyczna 8 3 133,50 
3. Siechnice  ul. Szkolna 7 1   52, 0 
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2) 17 budynków z 69 lokalami, w tym 9 stanowią pawilony mieszkalne (kontenerowe) według nastę-
pującej charakterystyki:  

 

Lp. Adres 
Sgółem 
lokale 

Pozostałe 
lokale 

mieszkalne 
Socjalne 

Stopień 
zużycia 

Pow. użytkowa 

  1. 
Sielhnile 
ul. Kościuszki 30/1 

7 – 7 85% 16 , 0 m² 

  2. ul. Kościuszki 30/2 6 – 6 85% 173,21 m² 
  3. ul. Kościuszki 30/3 1 – 1 80%  6,90 m² 
   . ul. Fabryczna 15 1 1 – 60%  6,30 m² 

  5. 
Trestno 
ul. Nadodrzańska 5 

5 5 – 70% 215,06 m² 

  6. 
Święta Katarzrna 
ul. Żernicka 30 
(pawilon mieszkalny) 

3 3 – 60% 135,63 m² 

  7. 
ul. Żernicka 32 
(pawilon mieszkalny) 

3 3 – 60% 135,63 m² 

  8. 
ul. Żernicka 3  
(pawilon mieszkalny) 

5 5 – 65% 181,0  m² 

  9. 
ul. Żernicka 36 
(pawilon mieszkalny) 

3 3 – 60% 135,63 m² 

10. 
ul. Żernicka 38 
(pawilon mieszkalny) 

5 5 – 60% 181,0  m² 

11. 
ul. Żernicka  0 
(pawilon mieszkalny) 

5 5 – 60% 181,0  m² 

12. 
ul. Żernicka  2 
(pawilon mieszkalny) 

5 5 – 65% 181,0  m² 

13. 
ul. Żernicka    
(pawilon mieszkalny) 

5 5 – 65% 181,0  m² 

1 . 
ul. Żernicka  6 
(pawilon mieszkalny) 

5 5 – 65% 181,0  m² 

15. ul. Słoneczna 1–      – 25% 268,00 m² 
16. ul. Słoneczna 5–6 2 2 – 25% 106,22 m² 
17. ul. Słoneczna 7–10     – 25% 268,00 m² 

                              Razem: 69 55 1   2.781,22 m2 

 
Struktura wiekowa budynków: 
75% zasobów  12 budynków (w tym 9 szt. to pawilony mieszkalne) z 1998 roku 
15% zasobów   3 budynki z 1961 roku 
  5% zasobów   1 budynek z 1930 roku 
  5% zasobów   1 budynek z 1920 roku 
 
Skoło 80% mieszkań wyposażone jest w podstawowe media: energię elektryczną, wodociąg, kanalizację 
sanitarną, WD, łazienki, ogrzewanie elektryczne, pozostałe 20% posiadają WD wspólne, ogrzewanie pie-
cowe, wodociąg, zbiornik bezodpływowy. 

§ 3 

Analiza potrzeb oraz plan rewontów i wodernizalti wrniwatalrlh ze stanu telhnilznego 
budrnwów i lowali z podziałew na woletne lata 

 
Podstawowym zadaniem Gminy Święta Katarzyna na lata 2009–201  jest: 
 
1. Likwidacja budynków socjalnych przy ul. Kościuszki 30 w Siechnicach i przekwaterowanie najemców 

do nowo wybudowanych budynków z lokalami socjalnymi i pozostałymi lokalami mieszkalnymi. 

2. Likwidacja mieszkań w pawilonach mieszkalnych i kontenerach mieszkalnych w Świętej Katarzynie 
przy ul. Żernickiej 30– 6 i przekwaterowanie mieszkańców do nowo wybudowanych budynków 
z lokalami socjalnymi i pozostałymi lokalami mieszkalnymi. 

3. Utrzymanie właściwego stanu technicznego pozostałych budynków oraz innych działań zmierzających 
do utrzymania zasobów w stanie niepogorszonym. W związku z tym w pierwszej kolejności będą reali-
zowane zadania mające na celu naprawy, modernizacje i zabezpieczenie instalacji technicznych.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 6 –    0  – Poz. 125 

 . Według potrzeb wynikających z analizy ustala się plan działań remontowych, które w szczególności 
obejmują:  
1) niezbędny remont instalacji wodno-kanalizacyjnych,  
2) remont ścian, podłóg i wymiana drzwi, 
3) naprawę dachu i obróbek blacharskich. 

 
Plan remontów bieżących budynków komunalnych w latach 2009–201  w zł: 
 

Lp. Zadania Zakres prac 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 201  r. 
naprawa dachu + 
obróbki blach. 

1.000 6.000 3.000 2.000 – – 
  1. 

Święta Katarzrna  
ul. Żernicka 30– 6 

wymiana podłóg 2.000 2.000 2.000 1.500 – – 

  2. 
Sielhnile  
ul. Fabryczna 15 

remont ściany 
szczytowej część 
ogniomuru od stro-
ny wjazdu 

10.000 – – – – – 

  3. Kościuszki 30/1 
   . Kościuszki 30/2 
  5. Kościuszki 30/3 

Budynki przeznaczone do wyburzenia. 

remont: instalacji 
wod-kan, dachu 
i klatki schodowej 

6.000 6.000 5.000 5.000 – – 

  6. 
Trestno  
ul. Nadodrzańska 5 

remont ścian – 
wymiana tynków 
oraz drzwi na ażu-
rowe w pom. 
piwnicznych i kory-
tarzu  

9.000 3.000 10.000 – – – 

wymiana instalacji 
wod.-kan. 

3.000 2.000 10.000 – – – 
  7. 

Święta Katarzrna  
ul. Słoneczna 1–10 naprawa podłóg 

i konserwacja dachu 
– 10.000 10.000 – – – 

 

§   

Planowana sprzedaż lowali w woletnrlh latalh 
 
Ilość lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach określa się na podstawie wniosków lub de-
klaracji najemców stale zamieszkujących w tych lokalach. Gmina ma prawo wyłączyć ze sprzedaży takie 
lokale, których najemcy posiadają zaległości czynszowe w opłatach wobec gminy lub innych sytuacjach, 
gdy sprzedaż jest sprzeczna z interesem gminy. 
Do sprzedaży lokali stosuje się bonifikaty ustanowione przez Radę Gminy Święta Katarzyna odrębną 
uchwałą. 
 
Przewiduje się zbycie w poszczególnych latach następującą ilość lokali: 
 

Rok Ilość lokali Adres Powierzchnia( m2 ) 

2009 2 
ul. Szkolna   w Radwanicach 

budynek wspólnoty mieszkaniowej  
z udziałem gminy 

 2,50 

2009 3 
ul. 6nergetyczna 8 w Siechnicach 
budynek wspólnoty mieszkaniowej  

z udziałem gminy 
133,50 

2009 1 
ul. Szkolna 7 w Siechnicach 

budynek wspólnoty mieszkaniowej  
z udziałem gminy 

52, 0 

2011–2013 5 
ul. Nadodrzańska 

w Trestnie 
215,06 

2012–201  10 
ul. Słoneczna 1–10 
w Świętej Katarzynie 

6 2,22 

 
Zakłada się, że w zasobie gminy mogą pozostać tylko nowo wybudowane budynki z lokalami socjalnymi 
i innymi lokalami mieszkalnymi. 
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§ 5 

Zasadr politrwi lzrnszowet 
 
1. Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 

2009–201 , które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy 
zminimalizować dopłaty z budżetu Gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów 
stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić pozy-
skanie środków na remonty.  

2. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu ustalony wg stawki bazowej za 1 m² powierzchni 
użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową 
lokalu.  

3. Wójt Gminy może podwyższyć stawkę bazową czynszu nie częściej niż 1 raz w roku. 

 . Zmiana wysokości czynszu wynikająca z podwyższenia stawki podstawowej lub wystąpienia czynnika 
podwyższającego wartość użytkową lokalu jest wprowadzana na zasadach przewidzianych 
w art. 6851 Kodeksu cywilnego. 

5. Skreśla się następujące czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego 
oraz stopień obniżenia (podwyższenia) stawki podstawowej: 

Dzynniki podwyższające: 

– lokal posiadający centralne ogrzewanie   + 10% 
– lokal posiadający ciepła wodę      +   5% 
– lokal posiadający łazienkę      + 10% 
– lokal posiadający gaz przewodowy    + 10% 

Dzynniki obniżające: 

– utrudniony dostęp do WD      – 10% 
– lokal bez łazienki         – 10% 
– lokal bez gazu          – 10% 
– brak DS            – 10% 

6. Przez użyte określenia należy rozumieć: 

„WC” doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wod.-kan. umożliwiającą 
podłączenie muszli klozetowej i spłuczki. 

„łazienwę” wydzielone pomieszczenie w lokalu wyposażone w stałą instalację wod.-kan. umożliwiającą 
podłączenie wanny lub kabiny prysznicowej (brodzika). 

„CO” ogrzewanie energią cieplną dostarczaną z kotłowni lokalnej (osiedlowej lub domowej). 

7. Sbniżenie lub podwyższenie stawki podstawowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich 
występujących w lokalu czynników obniżających lub podwyższających. 

8. Minimalna stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 30% stawki najniższego czynszu obo-
wiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. W lokalach socjalnych nie stosuje się zwyżek i zni-
żek stawki bazowej. 

9. Nie planuje się obniżania czynszu na wnioski najemców o niskich dochodach. 
Pomoc rodzinom w trudnym położeniu materialnym jest i będzie realizowana poprzez zabezpieczenie 
w budżecie gminy odpowiednich środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych przyznawanych na 
podstawie odrębnych uregulowań prawnych. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
NK.II.0911-7/69 /08 z dnia 2  grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 9). 

§ 6 

Sposobr i zasadr zarzadzania lowalawi i budrnwawi wlhodzalrwi w swład wieszwaniowego 
zasobu Gwinr oraz przewidrwane zwianr w zawresie zarzadzania wieszwaniowrw zasobew Gwinr 

w woletnrlh latalh 
 
1. Do czasu przeprowadzenia restrukturyzacji mieszkaniowy zasób Gminy zarządzany jest przez Wydział 

Inwestycyjno-Komunalny Urzędu Gminy. 
Zadania Wydziału obejmują: 
1) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu pobieranie czyn-

szów, 
2) zapewnienie obsługi komunalnej poprzez zawieranie umów na świadczenie usług odbioru nieczysto-

ści stałych i płynnych, 
3) remonty, konserwacje i modernizacje lokali i budynków, 
 ) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości, urządzeń komunalnych oraz zieleni. 
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2. W kolejnych latach przewiduje się wyłonienie licencjonowanego zarządcy nieruchomości dla wszyst-
kich obecnych zasobów mieszkaniowych gminy jak i dla nowo wybudowanych budynków. 

3. Rozwiązanie takie jest gwarantem na udane i efektywniejsze zarządzanie oraz lepsze wykorzystanie 
środków przydzielonych przez gminę na cele remontowe jak i na pozyskiwanie środków z zewnątrz na 
te cele. 

 . Stawki wynagrodzenia za zarządzanie mieniem gminnym będą ustalone na podstawie uchwał podej-
mowanych przez wspólnotę. 

§ 7 

Źródła finansowania gospodarwi wieszwaniowet w woletnrlh latalh 

1. W latach 2009–201  finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z: 
1) wpływów z czynszów za lokale mieszkalne, 
2) wpływów z czynszów za lokale użytkowe, 
3) wpływów z czynszów za garaże, 
 ) środków budżetowych, 
5) zaciąganych kredytów na cele komunalne budownictwa mieszkaniowego. 

2. W budynkach, w których znaczna część lokali została wykupiona przez najemców, prace remontowe 
i modernizacyjne będą finansowane ze środków funduszu remontowego współwłaścicieli utworzonego 
regulaminem wspólnoty mieszkaniowej. 

3. Koszty budowy nowych budynków komunalnych będą finansowane z budżetu gminy z pozyskanej 
dotacji celowej z budżetu państwa oraz zaciągniętego kredytu. 

 
Planowane środki finansowe na gospodarkę mieszkaniową 

w zakresie bieżącej eksploatacji w zł 

Lp. Zakres 2009 2010 2011 2011 2013 201  
1. wpływy z czynszów 102.855 102.855 102.855 155.000 230.000 270.000 

2. 
wpływy z bieżącej 
eksploatacji 

20.000 22.000  0.000 60.000 75.000 80.000 

3. środki budżetowe 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

§ 8 

Wrsowo m wrdatwów w woletnrlh latalh 
 

Planowane wydatki w kolejnych latach – poziom cen z 2008 roku w zł: 

Lp. Zakres 2009 2010 2011 2012 2013 201  

1. 
koszty bieżącej eks-
ploatacji 

20.000 22.000  0.000 60.000 90.000 120.000 

2. koszty remontów 31.000 29.000  0.000 8.500 10.000 10.000 

3. 
wynagrodzenie za-
rządcy 

1800   25.000 35.000 50.000 

 

§ 9 

Opis innrlh działań watalrlh na lelu poprawę wrworzrstania 
i raltonalizaltę gospodarowania wieszwaniowrw zasobew Gwinr 

W latach 2009–201  mając na uwadze rozsądne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym przyjmujemy 
zasady, że: 

1) będzie występować przekwaterowanie lub sprzedaż najemcom zajmującym mieszkania komunale 
w budynkach należących do wspólnoty mieszkaniowej, w których gmina zajmuje pojedyncze mieszka-
nia.  

2) w przypadku rezygnacji najemcy z chęci wykupu zajmowanego przez niego lokalu w istniejących 
wspólnotach mieszkaniowych przewiduje się możliwość sprzedaży lokalu w drodze przetargu, o ile na-
jemca nie wyrazi zgody na dobrowolne przekwaterowanie do zaproponowanego lokalu przez Gminę 
Święta Katarzyna.  

3) dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, proponowanie zamian na lokale mniejsze i tańsze w utrzyma-
niu, jeśli takie możliwości lokalowe zaistnieją. 
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 ) proponowanie osobom o odpowiednich dochodach, które nie zakwalifikowały się do otrzymania lokalu 
gminnego lub które zainteresowane są zamianą mieszkania, udział w innych formach budownictwa 
mieszkaniowego. 

5) sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opat czynszowych oraz windykacji 
zaległości. 

§ 10 

Innymi działaniami Gminy mającymi na celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych będą: 

1) formowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe.  

2) popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego, tj. indywidualnego, spółdzielczego i społecz-
nego (TBS, deweloper). 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY RADY 

 JERZY WOŹNIAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 
NR XXII/168/08 

z dnia 8 grudnia 2008 r. 

w sprawie nadania nazwr ulilr w Biestrzrwowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Biestrzy-
ków 
– działka nr 56/8 – ul. Modrzewiowa 
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy 
ewidencyjnej gruntów w skali 1:2000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY RADY 

 JERZY WOŹNIAK 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 6 –       – Poz. 126 

Załalzniw do ulhwałr Radr Gwinr 
Święta Katarzrna nr XXII/168/08 
z dnia 8 grudnia 2008 r. (poz. 126) 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 
NR XXII/169/08 

z dnia 8 grudnia 2008 r. 

w sprawie nadania nazw ulil w Sielhnilalh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Siechni-
ce: 
– działka numer 63/2    – ulila Granilzna 
– działki o numerach 63/2  i 66/7 oraz część 

działki nr 65/6, część działki nr 65/7, część 
działki nr 65/11, część działki nr 65/12 i część 
działki nr 6      – ulila Mieszlzańswa 

– działki o numerach 63/2  i 66/9 oraz część 
działki nr 65/6, część działki nr 65/7, część 
działki nr 65/11, część działki nr 65/12 i część 
działki nr 6      – ulila Wło liańswa 

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy 
ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 PRZ6WSDNIDZĄDY RADY 

 JERZY WOŹNIAK 
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Załalzniw do ulhwałr Radr Gwinr 
Święta Katarzrna nr XXII/169/08 
z dnia 8 grudnia 2008 r. (poz. 127) 
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UCHWAŁA ZARZUDU POWIATU KŁODZKIEGO 
NR 224/2008 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia rozwładu godzin pralr oraz harwonograwu drżurów 
nolnrlh   aptew   ogólnodostępnrlh  funwltonutalrlh   na  terenie   powiatu 

włodzwiego na row 2009 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 1 2, poz. 1592 ze zm.) 
oraz art. 9  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne  (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr  5, poz. 271 ze zm.)  Zarząd  Powiatu 
Kłodzkiego: 

 
§ 1 

Po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, burmistrzów miast z terenu powiatu kłodzkiego oraz 
samorządu aptekarskiego ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmo-
nogram dyżurów nocnych aptek funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2009 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Apteki są zobowiązane umieścić w swojej siedzibie, w miejscu widocznym, informację 
o godzinach swojej pracy oraz informację z podaniem adresu oraz numeru telefonu o aptece 
pełniącej dyżur. 

§ 3 

W przypadku, gdy apteka nie może pełnić dyżuru zgodnie z harmonogramem aptek dyżurują-
cych ustalonym w trybie postanowień § 1 niniejszej uchwały, kierownik apteki zobowiązany 
jest do znalezienia zastępstwa oraz pisemnego poinformowania o tej zmianie Starostę Kłodz-
kiego, Kierownika Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
oraz kierowników aptek funkcjonujących na danym terenie. 

§   

S zmianach godzin pracy kierownik apteki jest zobowiązany pisemnie zawiadomić Starostę 
Kłodzkiego oraz Kierownika Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 
w Kłodzku. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr 292/2007 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 grudnia 2007 r. 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek 
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego z późn. zm. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłodzkiemu. 
 
 

Krzysztof Baldy – Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Marek Jagódka – Wicestarosta 
Marek Szpak – 6tatowy Dzłonek Zarządu Powiatu 
Marian Półtoranos – Dzłonek Zarządu Powiatu 
Henryk Wnętrzak – Dzłonek Zarządu Powiatu 
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Załalzniw nr 1 do ulhwałr Zarzadu 
Powiatu Kłodzwiego nr 224/2008 
z dnia 18 grudnia 2008 r. (poz. 128) 
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LISTA BIEGŁYCH SUDOWYCH, Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII, 
ORZEKAJUCYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, 
USTANOWIONYCH PRZY SUDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU 

 Informuje, że na listę biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnie-
nia od alkoholu, ustanowionych przy Sądzie Skręgowym we Wrocławiu na czas do 
31 grudnia 2013 r., wpisana została: 

1. z zakresu psychiatrii pani dr n. med. Iwona Jadwiga Dhlebowska, zatrudniona 
w Katedrze i Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Kraszew-
skiego 25, tel. 071/ 77 66 32 . 

 
   PR6Z6S 
   SĄDU SKRĘGSW6GS 
   W6 WRSD AWIU 

  WACŁAWA MACIŃSKA 
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6gzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/3 0-6 -7 , 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/76 -72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.  01, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–2 ,  

tel. 0-7 /8 9- 0-70, 

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

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/3 0-62-02. 

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/3 0-62-5 . Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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