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ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 47

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniaw sysa do Rady Goiny
Męsinka w okręgu wyborszyo nr 10

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

§ 1

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Męcinka w okręgu wyborczym nr 10 w
związku z wygaśnięciem mandatu radnego Eu-
geniusza Worończaka, stwierdzonym uchwałą
tej Rady nr XXVIII/174/09 z dnia 24 marca
2009 r.

2. W okręgu wyborczym nr 10 wybiera się 1 rad-
nego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza
się na niedzielę 21 czerwca 2009 r.

§ 3

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

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

§ 4

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

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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Zał sznik do zarz dzenia Wowewody Dolnośl skiego
 nr 47 z dnia 2 kwietnia 2009 (poz. 1239)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
NR XXXIII/184/09

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie nazw ulis w Jaworze

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

§ 1

Droga Ptasia (położona w Obr. Nr 6 – Przemysłowy
w granicach działek nr 11/2, 11/1 i 20/3) oraz dro-
ga Żwirowa (położona w Obr. Nr 6 – Przemysłowy
w granicach działek nr 27/2 i 27/1) w Jaworze
otrzymują odpowiednio nazwę ulica Ptasia i ulica
Żwirowa.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Jawora.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ MADEJ

1241

UCHWAŁA RADY GMINY WALIM
NR XXXII/190/2009

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia sen za usługi przewozowe transportu zbiorowego
na terenie Goiny Walio na trasie koounikasywnew Glinno – Misaałkowa –
Zagórze Śl skie – Misaałkowa – Glinno oraz na trasie koounikasywnew
z Dziećoorowis do Wałbrzysaa w granisasa adoinistrasywnysa Goiny
                                                 Walio

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. z  2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) Rada Gminy Walim uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Ustala się opłaty za przewozy osób środkami
komunikacji gminnej na trasie:
1) Glinno – Michałkowa – Zagórze Mląskie w

następujących wysokościach:
1 – Bilet jednorazowy

a) Bilet jednorazowy normalny     2,00 zł
b) Bilet jednorazowy ulgowy       1,50 zł

2 – Bilet okresowy imienny – miesięczny:
a) Bilet okresowy  imienny – miesięczny

normalny                            70,00 zł

b) Bilet okresowy imienny – miesięczny
ulgowy                               42,84 zł

2) Z Dziećmorowic do Wałbrzycha w granicach
administracyjnych Gminy Walim
1 – Bilet jednorazowy

a) Bilet jednorazowy normalny     1,50 zł
b) Bilet jednorazowy ulgowy       1,00 zł

2 – Bilet okresowy imienny – miesięczny
a) Bilet okresowy imienny – miesięczny

normalny                            50,00 zł
b) Bilet okresowy imienny – miesięczny

ulgowy                               25,50 zł
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2. Opłaty za przewóz bagażu lub psów ustala się w
wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie
normalnej za przewóz jednej osoby.

§ 2

Ceny ustalone w niniejszej uchwale mają charakter
cen maksymalnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Walim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego

ZASTZPCA PRZEWODNICZĄCEJ
RADY GMINY

MARIA RADLIŃSKA

1242

POROZUMIENIE
NR 31

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

pooiędzy Wowewod  Dolnośl skio a Dyrektoreo Dolnośl skiego Ośrodka
Doradztwa Rolniszego w sprawie powierzenia niektórysa zadań należ sysa
                                  do właśsiwośsi Wowewody

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administra-
cji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 80,
poz. 872 ze zm.) Wojewoda Dolnośląski Pan Rafał Jurkowlaniec, zwany
dalej Wojewodą, zawiera z Panią Agnieszką Łętkowską – p.o. Dyrektorem
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, zwaną dalej
Dyrektorem Ośrodka, następujące porozumienie:

§ 1

1. Wojewoda powierza, a Dyrektor Ośrodka przyjmuje do wykonywania należące do wła-
ściwości Wojewody następujące zadania związane z szacowaniem strat w gospodar-
stwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody
spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w ro-
zumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.  – w
związku z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009
roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121)

2. Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, należy w szczególności:
– udział w komisjach do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dzia-

łach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku suszy, gradobicia, deszczu
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powo-
dzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz współpraca, opieka i nad-
zór merytoryczny nad komisjami gminnymi;

– ustalenie, wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, obowiązujących wzo-
rów dokumentacji w zakresie szacowania strat;

– zebranie oraz aktualizacja plonów i cen płodów rolnych, niezbędnych do wyliczenia
wysokości szkody;

– załatwianie spraw spornych w terenie w związku z szacowaniem strat oraz prowa-
dzenie niezbędnej w tym zakresie korespondencji;

– przyjęcie i weryfikacja dokumentacji z szacowania strat oraz sporządzanie raportów
z zakresu i wysokości strat w poszczególnych gminach województwa dolnośląskie-
go;

– prowadzenie rejestru wniosków rolników o wydanie opinii Wojewody;
– przygotowywanie projektów opinii Wojewody dla rolników ubiegających się o kre-

dyty „klęskowe";
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§ 2

1. W celu realizacji obowiązków wynikających z § 1. Wojewoda będzie przekazywał Dy-
rektorowi Ośrodka środki finansowe będące refundacją poniesionych kosztów związa-
nych z realizacją powyższych zadań.

2. Refundacja kosztów może być zrealizowana do wysokości środków zarezerwowanych
w budżecie Wojewody na ten cel w danym roku.

§ 3

Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych sprawuje Dyrektor Ośrod-
ka.

§ 4

Rozliczenie wydatków za wykonanie zadania obejmuje: koszty delegacji członków komisji,
korespondencji, materiałów biurowych, pokrycie kosztów wynagrodzenia za pracę oraz
inne udokumentowane koszty bieżące związane z szacowaniem strat.

§ 5

Rozliczenie poniesionych wydatków następować będzie na podstawie przedłożonej przez
Dyrektora Ośrodka dokumentacji (wyliczenie kosztów, faktury, zastawienie delegacji, in-
ne).

§ 6

Wypłata środków finansowych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki nastąpi w terminie
30 dni od rozliczenia kosztów wykonania zadania.

§ 7

1. W imieniu Wojewody kontrolę prawidłowości realizacji powierzonych zadań wykonuje
upoważniony pracownik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Kontrolującemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji prowadzonych spraw po-
wierzonych, żądania informacji oraz wyjaśnień.

§ 8

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.
2. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.
3. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 3 miesięcznym wypowie-

dzeniem. Wypowiedzenie nie przerywa uzgodnionych i będących w toku realizacji za-
dań.

§ 9

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wojewody,
jeden dla Dyrektora Ośrodka.

§ 10

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 11

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz
inne przepisy dotyczące spraw objętych porozumieniem.

p.o. DYREKTOR WOJEWODA
DOLNOMLĄSKIEGO OMRODKA DOLNOMLĄSKI
DORADZTWA ROLNICZEGO

WE WROCŁAWIU

AGNIESZKA ŁĘTKOWSKA RAFAŁ JURKOWLANIEC
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 31 marca 2009 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mrodzie Mląskiej
przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009 r

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy
we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełnia-
jących do Rady Miejskiej w Mrodzie Mląskiej przeprowadzonych w dniu
29 marca 2009 r.

I

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do głosowania było 3 070 osób.
E. Wydano kart do głosowania 446 wyborcom.
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 446, to jest

14,53% uprawnionych do głosowania.
G. Głosów ważnych oddano 440, to jest 98,65% ogólnej liczby głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 6, to jest 1,35% ogólnej liczby głosów oddanych.

II

Wyniki wyborów:
Okręg wyborszy nr 2, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 446.
D. Głosów ważnych oddano 440.
E. Radnyo został wybrany:

z listy nr 4 KWW NASZA GMINA
1) SIGIEL Leszek Hieronim
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

KOMISARZ WYBORCZY
WE WROCŁAWIU

WACŁAWA MACIŃSKA
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,

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

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

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