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1325 

UCHWAŁA RADY POWIATU W UÓRZE 
NR XXVIII/127/09 

z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia zasad zakupu luw przawieia darowizna aparatura 
i sprzitu medaeznego oraz zasad zwaeia, wadzierżawiania, wanawmu mawątku 
  trwałego Samodzielnego Puwlieznego Zespołu Opieki Zdrowotnew w Uórze 

 Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ct.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.j 
oraz art. 42 i 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej ct.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 ze zm.j Rada Powiatu 
w Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasady zakupu lub przyjęcia darowizny 
aparatury i sprzętu medycznego oraz zasady zby-
cia, wydzierżawiania, wynajmu majątku trwałego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Górze stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 10/XXIII/2000 Rady Powiatu 
w Górze z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie 
zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania 
majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Górze. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Górze. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

WŁADYSŁAW STANISŁAWSKI 

 
 
 

Załąeznik do uehwała Rada Powiatu 
w Uórze nr XXVIII/127/09 z dnia 
18 marea 2009 r. (poz. 1325a 

 
 

Zasada zakupu luw przawieia darowizna aparatura i sprzitu medaeznego 
oraz zwaeia, wadzierżawienia luw wanawieia mawątku trwałego 

Samodzielnego Puwlieznego Zespołu Opieki Zdrowotnew w Uórze 
 
W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania 
mienia posiadanego przez Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze, zwany dalej 
„Zakładem”, okrecla się następujące zasady zakupu 
lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu me-
dycznego oraz zasady zbywania, wynajmowania 
i wydzierżawiania majątku trwałego tego Zakładu. 

§ 1 

Zakupywana i przyjmowana w ramach darowizny 
aparatura i sprzęt medyczny powinny odpowiadal 
możliwie najwyższym standardom technicznym, 
aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz 
nie mogą ze względu na ich technologię i zużycie 
stanowil zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkie-
go. 

§ 2 

Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycz-
nego może nastąpil pod warunkiem, że: 

1j przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami 
osób trzecich, 

2j uprzednio została sporządzona opinia technicz-
no-ekonomiczna o przedmiocie darowizny 
uwzględniająca: 
aj ocenę warunków – wykorzystania darowanej 

aparatury lub sprzętu medycznego przez 
Zakład, 

bj przystosowanie pomieszczeń Zakładu dla da-
rowanej aparatury lub sprzętu medycznego, 

cj stan techniczny aparatury lub sprzętu me-
dycznego, 

3j przedmiot darowizny posiada ważne cwiadec-
two dopuszczalnocci do stosowania w zakła-
dach opieki zdrowotnej, 

4j umowa darowizny nie ma charakteru umowy 
wiązanej, 

5j umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy 
kierownikiem Zakładu a darczyńcą, 

6j przedmiot darowizny jest wolny od wad praw-
nych i fizycznych. 
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§ 3 

Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycz-
nego może nastąpil wyłącznie na podstawie 
pisemnego ocwiadczenia darczyńcy, że posiada on 
tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem daro-
wizny. 

§ 4 

1. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego przez 
Zakład może byl dokonany, jeżeli taki zakup 
uzasadniają potrzeby statutowe, a wydatkowa-
nie crodków na ten cel nie grozi utratą płynnocci 
finansowej. 

2. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego powi-
nien byl zgodny z zakresem udzielanych przez 
Zakład cwiadczeń zdrowotnych oraz z możliwo-
cciami techniczno-organizacyjnymi Zakładu 
w zakresie korzystania z zakupionej aparatury 
lub sprzętu medycznego. 

§ 5 

1. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku 
trwałego Zakładu należy każdorazowo poprze-
dzil oceną techniczną i ekonomiczną sporządzo-
ną przez Zakład, na podstawie której powinna 
byl podjęta decyzja o przeznaczeniu do obrotu 
zbędnego majątku, zgodnie z zasadami prawi-
dłowej gospodarki. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna 
uwzględnial uzasadnienie celowocci dokonania 
obrotu majątkiem trwałym, jak również pełną 
analizę ekonomiczną, techniczną oraz szacun-
kową wartocl majątku przeznaczonego do obro-
tu. 

3. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku 
trwałego Zakładu powinno byl dokonane w dro-
dze przetargu przeprowadzonego na zasadach 
okreclonych przepisami kodeksu cywilnego, 
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku czynnocci prawnych, przedmiotem 
których będzie zamiana majątku trwałego Zakła-
du, organ założycielski może udzielil zgody 
na odstąpienie od wymogu dokonania ich 
w drodze przetargu, mając na względzie w 
szczególnocci: 
1j celowocl dokonania czynnocci prawnej 

w drodze zamianyo 
2j ocenę techniczną, o której mowa w ust. 1 

i 2o 
3j porównywalną wartocl majątku trwałego 

mającego byl przedmiotem zamianyo 
4j kwotę ewentualnej dopłaty, którą poniesie 

Zakład w związku z dokonaniem czynnocci 
zamiany. Rwota dopłaty nie może przekra-
czal, wyrażonej w złotych, równowartocci 
kwoty 6.000 euro. 

5. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku 
trwałego Zakładu nie może prowadzil do ograni-
czenia dostępnocci do cwiadczeń zdrowotnych, 
udzielanych przez Zakład. 

6. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku 
trwałego Zakładu należy poprzedzil uzyskaniem 
pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu. 

7. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku 
trwałego Zakładu nie może byl dokonane na 
rzecz: 
1j osób trzecich pozostających w stosunku po-

krewieństwa z osobami pełniącymi funkcje 
kierownicze w Zakładzieo 

2j osób trzecich pozostających w stosunku po-
winowactwa wobec osób pełniących funkcje 
kierownicze w Zakładzieo 

3j kierownika Zakładu i jego zastępcówo 
4j podmiotów utworzonych przez Zakład oraz 

podmiotów, w których Zakład lub osoby peł-
niące funkcje kierownicze w Zakładzie posia-
dają większocl głosów uprawniających do 
głosowania na walnym zgromadzeniu lub peł-
nią funkcje w ich organach, a także podmio-
tów w stosunku do których mogłoby po-
wstal podejrzenie uprzywilejowanego ich 
traktowania. 

§ 6 

1. Umowę mającą na celu zbycie, dzierżawę lub 
najem majątku trwałego Zakładu należy sporzą-
dzil w formie pisemnej. 

2. W umowie dzierżawy majątku trwałego Zakładu 
należy w szczególnocci: 
1j okreclil wysokocl cstawkęj, termin płatnocci 

oraz zasady waloryzacji czynszuo 
2j okreclil czas, na który umowa została zawar-

ta cczas oznaczony albo czas nieoznaczonyjo 
3j ustalil okres wypowiedzenia liczony pełnymi 

miesiącami kalendarzowymio 
4j okreclil, w jakim stanie przedmiot umowy 

powinien zostal zwrócony wydzierżawiają-
cemu po zakończeniu dzierżawy. 

3. W umowie najmu majątku trwałego Zakładu 
należy w szczególnocci: 
1j okreclil wysokocl, termin płatnocci oraz za-

sady waloryzacji czynszuo 
2j zastrzec obowiązek uiszczania przez najemcę 

opłat za cwiadczenia związane z eksploatacją 
rzeczy najętejo 

3j okreclil, sposób używania rzeczy najętej od-
powiadający włacciwocciom i przeznaczeniu 
rzeczyo 

4j okreclil czas, na który umowa została zawar-
ta cczas oznaczony albo czas nieoznaczonyjo 

5j zastrzec, iż najemca może wprowadzal ulep-
szenia i zmiany w rzeczy najętej tylko za pi-
semną zgodą wynajmującegoo 

6j zastrzec, iż najemca nie może bez pisemnej 
zgody wynajmującego podnajmowal przed-
miotu najmu ani oddawal go do bezpłatnego 
używania osobie trzeciej. 

§ 7 

1. Zbycie nieruchomocci bez względu na jej war-
tocl wymaga każdorazowo uzyskania zgody or-
ganu założycielskiego. 

2. Zbycie majątku trwałego ruchomego o wartocci 
powyżej 10.000,00 zł cdziesięl tysięcy złotychj 
wymaga każdorazowego powiadomienia organu 
założycielskiego o zamiarze dokonania tej czyn-
nocci. 
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3. Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałe-
go ruchomego o wartocci do 10.000,00 zł 
cdziesięl tysięcyj lub nieruchomocci o po-
wierzchni do 50 m2 na rzecz jednego podmiotu 
wymaga każdorazowego powiadomienia organu 
założycielskiego o zamiarze dokonania tej czyn-
nocci. 

4. Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałe-
go ruchomego powyżej 10.000,00 cdziesięl ty-
sięcy złotychj lub nieruchomocci o powierzchni 
powyżej 50 m2 na rzecz jednego podmiotu wy-
maga każdorazowej zgody organu założyciel-
skiego. 

5. W przypadku najmu lub dzierżawy dokonanej na 
rzecz jednego podmiotu w kilku miejscach, po-

wierzchnie będące przedmiotem najmu lub dzier-
żawy sumuje się. 

6. Zakazuje się dokonania najmu oraz dzierżawy 
majątku trwałego podmiotom cwiadczącym 
usługi mające charakter konkurencyjny w sto-
sunku do cwiadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez Zakład. 

§ 8 

Niniejsze zasady nie zwalniają Dyrektora Zakładu 
z obowiązku uzyskania opinii Rady Społecznej 
przewidzianej w art. 46 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚWIDNICY 
NR XXVI/219/2009 

z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia wskaźnika walorazaewi stawki wawśeiowew 
ezanszu nawmu (dzierżawaa 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póun. 
zm.j oraz § 9 ust. 2 uchwały nr IV/17/99 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 
26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu 
Świdnickiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów 
najmu cz póun. zm.j uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wskaunik waloryzacji stawki wyjcciowej 
czynszu najmu cdzierżawyj na 2009 r. w wysokocci 
4,2%.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Świdnicy. 
 

§ 3 

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

 TADEUSZ ZAWADZKI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEUO 
NR XXIX/142/2009 

z dnia 27 lutego 2009 r. 

w sprawie określenia rodzawów, warunków oraz sposowu przaznawania 
świadezeń z tatułu pomoea zdrowotnew dla nauezaeieli korzastawąeaeh 
z opieki zdrowotnew, zatrudnionaeh w szkołaeh, dla któraeh organem 
                             prowadząeam west Powiat Złotorawski 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym ct.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póun. zm.j 
oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela 
ct.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póun. zm.j Rada Powiatu Złotoryj-
skiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ilekrol w uchwale jest mowa o: 
1j nauczycielu bez bliższego okreclenia – rozumie 

się przez to nauczycieli, wychowawców oraz in-
nych pracowników pedagogicznych, o których 
mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Rarta Nauczyciela ct.j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póun. zm.j zatrud-
nionych w szkołach, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Złotoryjski, w tym także 
nauczycieli emerytów i rencistów tych szkóło 

2j szkole bez bliższego okreclenia – rozumie się 
przez to szkołę, zespół szkół, placówkę ocwia-
tową, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub 
ocrodek adopcyjno-opiekuńczy, dla których or-
ganem prowadzącym jest Powiat Złotoryjskio 

3j dyrektorze bez bliższego okreclenia – rozumie 
się przez to osobę, której powierzono pełnienie 
funkcji dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 2. 

§ 2 

Corocznie w budżecie Powiatu wyodrębnia się 
crodki finansowe z przeznaczeniem na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli, o których mowa w § 1 
pkt 1, w wysokocci 0,3% planowanych rocznych 
crodków przeznaczonych na wynagrodzenia oso-
bowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 2. 

§ 3 

1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli przyznawana 
jest w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego, 
w ramach crodków finansowych, o których 
mowa w § 2. 

2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze 
cwiadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej są nauczyciele, o których mowa 
w § 1 pkt 1.  

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi cwiadcze-
nia jest spełnienie przez niego, co najmniej jed-
nego z poniższych kryteriów: 
1j stan zdrowia wymaga leczenia specjalistycz-

nego bądu specjalistycznej lub dodatkowej 
opieki, w szczególnocci: badań diagnostycz-
nych, zabiegów rehabilitacyjnych, hospitali-

zacji, stosowania zaleconej przez lekarza 
diety, sprawowanie opieki przez osoby trze-
cie. 

2j stan zdrowia wymaga zakupu specjalistycz-
nego sprzętu medycznego lub crodków po-
mocniczych niezbędnych dla dalszego, pra-
widłowego wykonywania zawodu, w szcze-
gólnocci: okularów, aparatów słuchowych, 
protez. 

4. Pomoc zdrowotna może byl przyznana nauczy-
cielowi raz na pół roku, w wysokocci do 75% 
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
stażysty z tytułem zawodowym magistra 
z przygotowaniem pedagogicznym wg stanu na 
dzień złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 
ust. 1, a uzależniona jest w szczególnocci od: 
1j łącznych kosztów leczenia poniesionych 

przez nauczyciela, potwierdzonych włacci-
wymi dokumentamio 

2j sytuacji materialnej cwysokocci dochodu 
brutto w przeliczeniu na jednego członka ro-
dziny nauczycielaj i rodzinnej cm.in. koniecz-
nocl sprawowania przez członków rodziny 
opieki nad nauczycielemj, potwierdzonych 
włacciwymi dokumentami. 

§ 4 

1. Świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
przyznawane jest na pisemny wniosek: 
1j nauczyciela uprawnionego do korzystania 

z pomocy zdrowotnej, 
2j rady pedagogicznej szkoły, w której nauczy-

ciel jest lub był zatrudniony, 
3j członka rodziny nauczyciela lub jego opieku-

na, jeżeli uprawniony nauczyciel z uwagi na 
stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie 
podejmowal czynnocci w tym zakresie, 

4j ogniw związków zawodowych. 
2. Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na 

pomoc zdrowotną składają zainteresowani na-
uczyciele do dyrektora. Do wniosku należy dołą-
czyl: 
– aktualne zacwiadczenie o stanie zdrowia od 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub 
lekarza specjalisty, 

– imiennie wystawione rachunki lub faktury za 
cwiadczenia wymienione w § 3, 
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– ocwiadczenie o wysokocci crednich mie-
sięcznych dochodów przypadających na jed-
nego członka rodziny nauczyciela za okres 
trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku. 

§ 5 

1. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej dla 
nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły, nato-
miast dla dyrektora Starosta. 

2. Wnioski rozpatrywane są dwa razy w roku: 
w maju i w paudzierniku. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wniosek nauczyciela/ dyrektora może byl rozpa-
trzony w innym terminie. 

4. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod 
uwagę w szczególnocci: 
1j wysokocl poniesionych przez nauczyciela 

kosztów leczenia, w tym koniecznocl stoso-
wania specjalistycznych leków, 

2j zapewnienie choremu nauczycielowi dodat-
kowej opieki, 

3j inne okolicznocci wpływające na jego sytu-
ację materialną. 

5. Pomoc zdrowotna może byl udzielona osobie 
uprawnionej raz na pół roku. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Złotoryjskiego. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY POWIATU 

 JAN KOTYLAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 
NR XXXIII/182/09 

z dnia 27 marca 2009 r. 

w sprawie przawieia programu zapowiegania wezdomnośei zwierząt 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j 
oraz art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt cDz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póun. zm.j Rada Miejska 
w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się program zapobiegający bezdomnocci 
psów i kotów, zwany dalej „Programem”. 

§ 2 

Ilekrol w uchwale jest mowa o bezdomnych psach 
lub kotach, rozumie się przez to psy i koty, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwocci ustalenia ich wła-
cciciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 
dotąd pozostawały. Przez bezdomne koty rozumie 
się także zdziczałe koty żyjące bez opieki i dozoru 
człowieka. 

§ 3 

Program obejmuje: 
1j sterylizację lub kastrację bezdomnych psów 

i kotów przebywających w Jaworze, 
2j nieodpłatne znakowanie psów zgodnie 

z uchwałą nr LVI/279/05 Rady Miejskiej w Ja-
worze z dnia 28 wrzecnia 2005 r. w sprawie 
obowiązków spoczywających na osobach 
utrzymujących zwierzęta domowe, zasad reje-
stracji i ewidencji psów oraz wyłapywania bez-
domnych zwierząt na terenie miasta Jawora. 

§ 4 

Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów 
w ramach Programu będzie prowadzona przez 
Lecznice Weterynaryjne na zlecenie Gminy Jawor 
przy udziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce – Roło TOZ w Jaworze. 

§ 5 

1. Ilocl zabiegów sterylizacji i kastracji bezdom-
nych psów i kotów w ramach Programu będzie 
limitowana wielkoccią crodków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie Gminy Jawor. 

2. Ilocl nieodpłatnie znakowanych psów nie może 
przekroczyl liczby wynikającej z niewykorzysta-
nych w roku 2007 mikroczipów. 

§ 6 

W celu sterylizacji lub kastracji w ramach Programu 
bezdomne psy i koty mogą byl wyłapywane. 

§ 7 

Wyłapywanie bezdomnych psów lub kotów oraz 
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwie-
rzętami może odbywal się wyłącznie na podstawie 
uchwały  nr LVI/279/05  Rady Miejskiej w Jaworze 
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z dnia 28 wrzecnia 2005 r. w sprawie obowiązków 
spoczywających na osobach utrzymujących zwie-
rzęta domowe, zasad rejestracji i ewidencji psów 
oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie 
miasta Jawora. 

§ 8 

Roszty realizacji Programu ponosi Gmina Jawor. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSRIEJ 

 ANDRZEJ MADEJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 
NR XXXIII/185/09 

z dnia 27 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określawąeego wasokośu stawek dodatków 
do  wanagrodzenia  zasadniezego  i  szezegółowe  warunki  ieh  przaznawa-
nia oraz szezegółowe warunki owliezania i wapłaeania wanagrodzenia 
za godzina ponadwamiarowe i godzina doraźnaeh zastipstw dla nauezaeieli 
zatrudnionaeh w szkołaeh, dla któraeh organem prowadząeam west Umina 
                                                    Jawor 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j 
oraz w związku z art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Rarta Nauczyciela cDz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póun. zm.j 
Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin okreclający wysokocl stawek 
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, 
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za 
wysługę lat, a także szczegółowe warunki oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraunych zastępstw dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Jawor, zwanych dalej „nauczyciela-
mi”. 

R o z d z i a ł  I 

Dodatek za wasługę lat 

§ 2 

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za 
wysługę lat zalicza się okresy, o których mowa 
w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
sokocci minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy cDz. U. Nr 22, poz. 181 z póun. zm.j. 

R o z d z i a ł  II 

Dodatek motawaeawna 

§ 3 

Nauczycielowi wyróżniającemu się jakoccią cwiad-
czonej pracy, legitymującemu się szczególnymi 
osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej, za realizację dodatkowych zadań 
lub zajęl, a nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, dodatkowo za efekty uzy-
skiwane na tym stanowisku, przysługuje dodatek 
motywacyjny. 

§ 4 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
okreclony nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dodat-
ków motywacyjnych nie może byl niższa niż 
kwota wynikająca z iloczynu liczby zatrudnio-
nych nauczycieli w przeliczeniu na etaty cz wy-
łączeniem dyrektorów szkół i przedszkolij, usta-
lonej na podstawie sprawozdania SIO oraz EN-3 
z wrzecnia 2008 r., i 6,5 proc. credniego wyna-
grodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa 
w art. 30 ust. 3 Rarty Nauczyciela z dnia 
26 stycznia 1982 r. 
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3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może 
byl wyższy niż 35 proc., a dla nauczyciela nie 
wyższy niż 25 proc. jego wynagrodzenia zasad-
niczego. 

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły 
przyznaje Burmistrz Miasta Jawora, a dla pozo-
stałych nauczycieli dyrektor szkoły, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej uchwały. 

§ 5 

Dodatek motywacyjny może byl przyznany na-
uczycielowi, który wyróżnia się szczególnymi osią-
gnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub 
opiekuńczymi, osiąga wysoką jakocl swojej pracy 
oraz wykazuje szczególne zaangażowanie w reali-
zacji obowiązków wynikających z przygotowania 
się do zajęl szkolnych, samokształcenia i doskona-
lenia zawodowego, wykazuje zaangażowanie 
w realizacji czynnocci i zajęl, o których mowa 
w art. 42 ust. 2 Rarty Nauczyciela z dnia 26 stycz-
nia 1982 r., oraz innych zadań wynikających ze 
statutu szkoły, takich w szczególnocci jak: 
1j udział w różnych formach doskonalenia zawo-

dowego wzbogacającego warsztat pracy, 
2j prowadzenie zajęl, szkoleń, lekcji otwartych, 

realizacja programów autorskich i innowacji pe-
dagogicznych, stosowanie aktywizujących 
uczniów metod pracy, sprawowanie opieki nad 
stażystami potwierdzone pozytywną oceną ich 
dorobku zawodowego, 

3j udział w organizacji imprez i uroczystocci szkol-
nych oraz miejskich, promujących szkołę w cro-
dowisku lokalnym, 

4j posiadanie innych osiągnięl, ważnych dla jako-
cci pracy szkoły, takich jak publikacje, odczyty, 
pozaszkolna działalnocl na rzecz dzieci. 

R o z d z i a ł  III 

Dodatek funkeawna 

§ 6 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, którym powierzono stanowisko 
kierownicze dyrektora, wicedyrektora szkoły, 
kierownika cwietlicy szkolnej lub inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 
a także dodatkowe zadania związane z pełnie-
niem funkcji wychowawcy klasy, doradcy meto-
dycznego lub konsultanta oraz opiekuna stażu 
zawodowego, przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-
lowi, któremu powierzono obowiązki kierowni-
cze w zastępstwie. 

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyzna-
je Burmistrz Miasta Jawora, a dla wicedyrektora 
i pozostałych nauczycieli zajmujących stanowi-
ska kierownicze oraz wykonujących dodatkowe 
zadania dyrektor szkoły. 

§ 7 

Wysokocl dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-
ły lub przedszkola może byl przyznana w granicach 
od 35 proc. do 100 proc. jego wynagrodzenia za-

sadniczego, a dla wicedyrektora w granicach od 25 
proc. do 70. proc jego wynagrodzenia zasadnicze-
go. 

§ 8 

Wysokocl dodatku funkcyjnego dla kierownika 
cwietlicy szkolnej może wyniecl od 15 proc. do 
30 proc. jego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 9 

Nauczycielowi pełniącemu funkcję doradcy meto-
dycznego lub konsultanta przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokocci od 5 proc. do 15 proc. jego 
wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 

§ 10 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, którym powierzono funkcję opie-
kuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokocci nie niższej niż 5 proc. wynagro-
dzenia zasadniczego miesięcznie. 

2. Jeżeli nauczyciel pełni funkcję opiekuna stażu 
dla więcej niż jednego stażysty, to za drugiego 
i każdego następnego otrzymuje dodatek w wy-
sokocci 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego 
miesięcznie. 

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, 
nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu 
stażu przez nauczyciela stażystę. 

§ 11 

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowego, którym powierzono funkcję wycho-
wawcy klasy w szkole, wychowawcom w cwietlicy 
szkolnej oraz przedszkolu przysługuje dodatek funk-
cyjny w wysokocci: 
1. w przedszkolu 6,5% credniego wynagrodzenia 

stażysty, 
2. w szkole podstawowej 8% credniego wynagro-

dzenia stażysty, 
3. w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 8% 

credniego wynagrodzenia stażysty. 

§ 12 

1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi, po 
objęciu zastępstwa. 

2. W szkole, w której nie ma stanowiska wicedy-
rektora, dodatek funkcyjny w stawce ustalonej 
dla dyrektora szkoły przysługuje także nauczy-
cielowi, któremu powierzone zostanie pełnienie 
obowiązków dyrektora, zgodnie z postanowie-
niami art. 39 ust. 1 Rarty Nauczyciela z dnia 
26 stycznia 1982 r. 

R o z d z i a ł  IV 

Wanagrodzenie za godzina ponadwamiarowe 
oraz godzina doraunaeh zastępstw 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraunego zastępstwa oblicza się 
dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
cłącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 
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praca w godzinach ponadwymiarowych lub do-
raunego zastępstwa odbywa się w warunkach 
uprawniających do tego dodatkuj przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru zajęl, ustalonego dla rodzaju za-
jęl dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych realizowanych przez nauczyciela w ra-
mach godzin ponadwymiarowych lub doraunego 
zastępstwa. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęl na podstawie art. 42 
ust. 4a Rarty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraunego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
cłącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 
praca w godzinach doraunego zastępstwa od-
bywa się w warunkach trudnych lub szkodli-
wych dla zdrowiaj przez miesięczną liczbę go-
dzin realizowanego wymiaru zajęl. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęl nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodnio-
wy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęl 
przez 4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin 
w ten sposób, że czas zajęl mniejszy niż 
1/2 godziny pomija się a czas zajęl w wymiarze 
1/2 godziny i więcej liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny doraunych zastępstw 
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 

R o z d z i a ł  V 

Dodatek za warunki praea 

§ 14 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu 
zawodowego przysługuje dodatek z tytułu pracy 

w trudnych lub uciążliwych warunkach, okreclo-
nych w odrębnych przepisach, w wysokocci do 
10 proc. stawki osobistego wynagrodzenia za-
sadniczego za pracę w warunkach trudnych i do 
20 proc. tej stawki za pracę w warunkach uciąż-
liwych. 

2. Wysokocl dodatku za pracę w trudnych, uciąż-
liwych warunkach dla dyrektora szkoły ustala 
organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela dy-
rektor szkoły, biorąc pod uwagę stopień trudno-
cci lub uciążliwocci dla zdrowia realizowanych 
zadań lub wykonywanych prac. 

3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizo-
wanego przez nauczyciela, w tym pełniącego 
funkcje kierowniczą, obowiązującego pensum 
w warunkach trudnych lub uciążliwych. 

4. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których 
mowa w ust. 3, nauczycielowi przysługuje każ-
dy z tych dodatków. 

R o z d z i a ł  VI 

Inne świadezenia wanikawąee ze stosunku praea 

§ 15 

1. Ustala się w sposób odmienny, niż przewiduje to 
rozporządzenie w sprawie wysokocci minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, minimalne stawki wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli w poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego dla poziomu pozo-
stałe wykształcenie. 
Wysokocl minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla tego poziomu okrecla poniższa 
tabela: 

 

 

Stopnie awansu zawodowego Poziom wykształcenia 
Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

Pozostałe wykształcenie 1043 1193 1442 1689 
 
 
2. W przypadku ustalenia przez ministra włacciwe-

go do spraw ocwiaty wyższych minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
li, niż okreclone w ust 1, dla tej kategorii stosuje 
się minimalne stawki wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa. 

3. Dla poziomu wykształcenia niewymienionego 
w ust. 1 stosuje się przepisy rozporządzenia 
o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, a w przypadku ich zmiany 
obowiązuje odpowiedni przepis prawa. 

§ 16 

Wykaz przedszkoli i szkół, objętych regulaminem 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jawora. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnocląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSRIEJ 

 ANDRZEJ MADEJ 
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Załąeznik do uehwała Rada Miewskiew 
w Jaworze nr XXXIII/185/09 z dnia 
27 marea 2009 r. (poz. 1329a 

 
 

Wakaz przedszkoli i szkół owwitaeh regulaminem: 
 

1j Przedszkole Publiczne nr 2 w Jaworze, 
2j Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze, 
3j Przedszkole Publiczne nr 8 w Jaworze, 
4j Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze, 
5j Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze, 
6j Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, 
7j Gimnazjum nr 1 w Jaworze, 
8j Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1330 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 
NR XXXIII/186/09 

z dnia 27 marca 2009 r. 

zmieniawąea uehwałi w sprawie określenia zasad przaznania świadezeń 
z pomoea społeeznew oraz zasad zwrotu taeh świadezeń 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j 
oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
cDz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póun. zm.j uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVIII/171/04 Rady Miejskiej 
w Jaworze z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie okre-
clenia zasad przyznania cwiadczeń z pomocy spo-
łecznej oraz zasad zwrotu tych cwiadczeń wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1j w § 1 skrecla się ust. 4, 
2j załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie 

załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jawora. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnocląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 maja 2009 r. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSRIEJ 

 ANDRZEJ MADEJ 
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Załąeznik do uehwała Rada Miewskiew 
w Jaworze nr XXXIII/186/09 z dnia 
27 marea 2009 r. (poz. 1330a 

 
 

Załąeznik nr 1 do uehwała Rada Miew-
skiew w Jaworze nr XXVIII/171/04 
z dnia 26 mawa 2004 r. 

 
 

Tabela odpłatnocci za usługi opiekuńcze 
 

Wysokocl odpłatnocci za jedną 
roboczogodzinę cwiadczonych usług 

cw procentachj 

Dochód na osobę w rodzinie zgodnie 
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

cw procentachj 
Osoba 

samotna 
Osoba samotnie 
gospodarująca 

Osoba 
w rodzinie 

do 100 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 
od 101 do 125 bezpłatnie 5 10 
od 126 do 150 5 10 15 
od 151 do 175 10 15 20 
od 176 do 200 15 25 35 
od 201 do 225 20 30 45 
od 226 do 250 30 40 55 
od 251 do 300 40 50 60 
od 301 do 400 50 60 75 

od 401 100 100 100 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JED INA-ZDRÓJ 
NR XXIV/131/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

zmieniawąea uehwałi nr XXI/117/08 Rada Miasta Jedlina-Zdrów 
z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek opłata targowew 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j 
oraz art. 15 i art. 19 pkt 2 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych cDz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póun. zm.j Rada 
Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 3 uchwały nr XXI/117/08 Rady Miasta Jedli-
na-Zdrój z dnia 30 paudziernika 2008 r. w sprawie 
stawek opłaty targowej ust. 2 otrzymuje brzmienie:   
„2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się: 

1j Stanisława Dziurga, 
2j Renatę Banach.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jedlina-Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JED INA-ZDRÓJ 
NR XXIV/132/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie zasad wanawmowania lokali wehodząeaeh w skład 
mieszkaniowego zasowu Umina Jedlina-Zdrów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j 
oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ro-
deksu cywilnego cDz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póun. zm.j Rada 
Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Jedlina-Zdrój.  

2. Ilekrol w uchwale jest mowa o:  
1j Burmistrzu – należy przez to rozumiel Burmi-

strza Miasta Jedlina-Zdrójo 
2j dochodzie – należy przez to rozumiel do-

chód, o którym  mowa w ustawie z dnia 
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych cDz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 
z póun. zm.jo 

3j Gminie – należy przez to rozumiel Gminę 
Jedlina-Zdrójo  

4j gospodarstwie domowym – należy przez to 
rozumiel gospodarstwo prowadzone przez 
osobę samodzielnie zamieszkującą i gospoda-
rującą cgospodarstwo jednoosobowej albo 
gospodarstwo prowadzone przez osobę 
wspólnie z małżonkiem i innymi osobami sta-
le z nim zamieszkującymi i gospodarującymi, 
które swoje prawa do zamieszkiwania w lo-
kalu wywodzą z prawa tej osoby cgospodar-
stwo wieloosobowejo 

5j najniższej emeryturze – należy przez to ro-
zumiel kwotę najniższej emerytury, ogłasza-
ną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, w wysokocci obowiązującej w dniu 
złożenia wniosku. 

R o z d z i a ł  II 

Wasokośu doehodu gospodarstwa domowego 
uzasadniawąea oddanie w nawem luw w podnawem 
lokalu na ezas nieoznaezona i lokalu soewalnego 
oraz wasokośu doehodu gospodarstwa domowego 
     uzasadniawąea zastosowanie owniżek ezanszu 

§ 2 

1  Oddanie w najem lub w podnajem lokalu na 
czas nieoznaczony może nastąpil na rzecz oso-
by, której credni miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego w okresie 
6 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających 

datę złożenia wniosku, nie przekracza 125% 
najniższej emerytury w gospodarstwie wielo-
osobowym i 175% najniższej emerytury w go-
spodarstwie jednoosobowym. 

2. Oddanie w najem lub podnajem lokalu socjalne-
go może nastąpil na rzecz osoby, której credni 
miesięczny dochód na jednego członka gospo-
darstwa domowego w okresie ostatnich 6 mie-
sięcy kalendarzowych, poprzedzających datę 
złożenia wniosku, nie przekracza 50% najniższej 
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym 
i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym. 

§ 3 

1. Okrecla się wysokocl dochodu gospodarstwa 
domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek 
czynszu: 
1j 150% kwoty najniższej emerytury – dla go-

spodarstwa jednoosobowegoo 
2j 100% kwoty najniższej emerytury – na jed-

nego członka gospodarstwa domowego 
w gospodarstwie  wieloosobowym. 

R o z d z i a ł  III 

Warunki zamieszkiwania kwalifikuwąee 
wnioskodawei do ieh poprawa 

§ 4 

1. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wniosko-
dawcę do ich poprawy: 
1j powierzchnia pokoi dotychczas zajmowanego 

lokalu przypadająca na członka gospodarstwa 
domowego jest mniejsza niż 5 m2 w gospo-
darstwie wieloosobowym lub mniejsza niż 
10 m2 w gospodarstwie jednoosobowymo  

2j lokal nie nadaje się na stały pobyt ludzio 
3j lokal nie jest dostosowany do potrzeb wyni-

kających z niepełnosprawnocci, która po-
twierdzona jest orzeczeniem lekarskim. 

2. W przypadku ubiegania się o poprawę warun-
ków zamieszkiwania wystarczy spełnienie jed-
nego z warunków okreclonych w ust. 1. 

3. Na wnioskodawcy dotychczas zajmowanego 
lokalu nie mogą ciążyl zobowiązania z tytułu 
najmu lokalu. 
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R o z d z i a ł  IV 

Krateria waworu osów, któram przasługuwe 
pierwszeństwo zawareia umowa nawmu na ezas 
              nieoznaezona i lokalu soewalnego 

§ 5 

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas 
nieoznaczony przysługuje: 
1j osobie pozbawionej lokalu wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, wskutek zda-
rzenia losowego w szczególnocci: pożaru, klęski 
żywiołowej, katastrofy budowlanej, a niemającej 
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowycho 

2j osobie zajmującej lokal w budynku wchodzącym 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, którego 
stan techniczny uniemożliwia dalsze zamieszki-
wanieo 

3j osobie, która opucciła Dom Dziecka w Jedlinie-
Zdroju w związku z uzyskaniem pełnoletniocci, 
a nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkanio-
wych oraz spełnia kryterium dochodowe okre-
clone w § 2 ust. 1o  

4j osobie będącej najemcą lokalu, w przypadku 
gdy następuje zmiana funkcji lokalu lub budyn-
kuo 

5j osobie, która po upływie terminu umowy najmu 
lokalu socjalnego utraciła uprawnienia do jego 
dalszego zajmowania z powodu przekroczenia 
kryterium dochodowego okreclonego w § 2 
ust. 2, a spełnia kryterium dochodowe okreclone 
w § 2 ust. 1. 

§ 6 

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu so-
cjalnego przysługuje:  
1j osobie, której wyrokiem sądu przyznano upraw-

nienie do lokalu socjalnegoo  
2j osobie bezdomnej i nieposiadającej dochodu 

wyższego niż okreclony w § 2 ust. 2o  
3j osobie opuszczającej Dom Dziecka w Jedlinie-

Zdroju w związku z uzyskaniem pełnoletniocci, 
a niemającej zaspokojonych potrzeb mieszka-
niowych oraz spełniającej kryterium dochodowe 
okreclone w § 2 ust. 2.  

R o z d z i a ł  V 

Warunki dokonawania zamiana lokali wehodząeaeh 
w skład mieszkaniowego zasowu gmina oraz zamia-
na pomiidza nawemeami lokali należąeaeh do tego 
zasowu a osowami zawmuwąeami lokale w innaeh 
                              zasowaeh 

§ 7 

Warunkiem dokonania zamiany lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamia-
ny pomiędzy najemcami lokali należących do tego 
zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych 
zasobach jest: 
1j brak zobowiązań najemcy wynikających z umo-

wy najmu lokaluo 
2j uzyskanie pisemnej zgody Burmistrza na doko-

nanie zamiany. 

§ 8 

Wyłącza się możliwocl dokonania zamiany lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy oraz zamiany lokalu należącego do tego za-
sobu z osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu 
należącego do innego zasobu, jeżeli w jej wyniku 
na jednego członka gospodarstwa domowego wie-
loosobowego będzie przypadal mniej niż 5 m2  
powierzchni łącznej pokoi, a w przypadku gospo-
darstwa domowego jednoosobowego mniej niż 
10 m2. 

R o z d z i a ł  VI 

Traw rozpatrawania i załatwiania wniosków o nawem 
lokali zawierana na ezas nieoznaezona i o nawem 
lokali soewalnaeh oraz sposów poddania taeh spraw 
                        kontroli społeeznew 

§ 9 

1. Osoba ubiegająca się o najem lokalu składa do 
Burmistrza wniosek, który powinien zawieral: 
1j imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres do 

korespondencjio 
2j imiona i nazwiska osób wchodzących 

w skład gospodarstwa domowego wniosko-
dawcyo 

3j uzasadnienie wnioskuo 
4j opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej po-

twierdzony przez zarządcę nieruchomoccio 
5j dochody wnioskodawcy i członków jego ro-

dziny ujętych we wniosku do wspólnego za-
mieszkiwania za okres ostatnich 6 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wnioskuo 

6j ocwiadczenie o zgodzie na gromadzenie, 
przetwarzanie i publikowanie danych osobo-
wych. 

2. Wniosek corocznie, a także przed zawarciem 
umowy najmu, podlega weryfikacji. 

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku o najem lokalu 
wnioskodawcy informowani są na picmie 
w terminie 60 dni od daty wpływu wniosku do 
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. 

4. Odwołanie od decyzji podjętej w wyniku rozpa-
trzenia wniosku o najem lokalu wnosi się do 
Burmistrza w terminie 30 dni od daty doręczenia 
informacji.  

5. Osoby spełniające kryteria okreclone w niniejszej 
uchwale wpisywane są do wykazu osób zakwa-
lifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas 
nieoznaczony i umowy na lokal socjalny. 

6. Burmistrz Miasta sporządza i podaje do publicz-
nej wiadomocci przez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 
wykaz, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 
31 grudnia każdego roku.  

7. Osoby umieszczone na wykazie osób zakwalifi-
kowanych do zawarcia umowy najmu na czas 
nieoznaczony i umowy na lokal socjalny zobo-
wiązane są do aktualizowania informacji zawar-
tych we wnioskach w zakresie:  
1j dochodów przypadających na członka gospo-

darstwa domowegoo  
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2j zmian w sytuacji rodzinnej dotyczącej człon-
ków gospodarstwa domowegoo 

3j zmiany adresu zamieszkania.  
8. Z wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia 

umowy najmu na czas nieoznaczony lub umowy 
na lokal socjalny wykrecla się osoby: 
1j z którymi podpisano umowę najmuo 
2j które nie uaktualniły informacji zawartych we 

wniosku w terminie 14 dni od daty doręcze-
nia wezwaniao 

3j które nie spełniają kryterium dochodowego 
okreclonego w § 2o 

4j które nie są mieszkańcami Gminyo 
5j które trzykrotnie odmówiły przyjęcia lokalu. 

9. Osobie wykreclonej z wykazu przysługuje prawo 
odwołania się do Burmistrza w terminie 30 dni 
od daty doręczenia zawiadomienia o skrecleniu 
z wykazu. 

§ 10 

1. Dla zapewnienia społecznej kontroli nad trybem 
rozpatrywania i załatwiania wniosku o najem lo-
kalu na czas nieoznaczony i o najem lokalu so-
cjalnego Burmistrz powołuje Społeczną Romisję 
Mieszkaniową w składzie 5 osób.   

2. W skład Społecznej Romisji Mieszkaniowej Bur-
mistrz powołuje osoby będące mieszkańcami 
Gminy Jedlina-Zdrój.  

3. Romisja działa na podstawie regulaminu okreclo-
nego zarządzeniem Burmistrza Miasta Jedlina- 
-Zdrój. 

§ 11 

Burmistrz może zawrzel umowę najmu lokalu 
mieszkalnego na czas nieoznaczony z osobą, z któ-
rą rozwiązano umowę najmu ze względu na zale-
głocci z tytułu najmu, a po rozwiązaniu umowy 
osoba ta spłaciła całą zaległocl. 

§ 12 

Przy zawieraniu umów najmu lokali rezygnuje się 
z pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należ-
nocci z tytułu najmu lokalu przysługujących wynaj-
mującemu.  

R o z d z i a ł  VII 

Zasada postipowania w stosunku do osów, które 
pozostała w lokalu opuszezonam przez nawemei luw 
w lokalu, w którego nawem nie wstąpiła po śmierei 
                                nawemea 

§ 13 

1. Prawo zawarcia umowy najmu lokalu przysługu-
je osobom, które zostały w lokalu opuszczonym 
przez najemcę, czyli:  
1j małżonkowi niebędącemu współnajemcą lo-

kaluo  
2j dzieciom najemcyo 
3j dzieciom współmałżonka najemcy, który nie 

był współnajemcąo 
4j osobie wobec, której najemca był obowiąza-

ny do cwiadczeń alimentacyjnycho   
5j osobie, która pozostawała faktycznie we 

wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli dotych-
czasowy najemca:  

aj opuccił lokal zmieniając miejsce zamiesz-
kania lub 

bj uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, 
w którym zamieszkiwanie wspólnie z do-
tychczasowymi lokatorami spowodowało-
by, iż na jedną osobę przypadałoby mniej 
niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi.  

2. Prawo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkal-
nego na czas nieoznaczony, wchodzącego 
w skład zasobu mieszkaniowego gminy, przy-
sługuje również osobie innej niż wymienione 
w ust. 1, która pozostała w mieszkaniu po 
cmierci najemcy, jeżeli stale zamieszkiwała 
z najemcą do chwili jego cmierci przez okres co 
najmniej 3 lat.  

R o z d z i a ł  VIII 

Krateria oddawania w nawem lokali o powierzehni 
użatkowew przekraezawąeew 80 m2 

§ 14 

1. Lokal o powierzchni użytkowej przekraczającej 
80 m2 oddawany jest w najem osobie, której 
gospodarstwo domowe składa się z co najmniej 
5 osób, widniejącej na wykazie osób zakwalifi-
kowanych do zawarcia umowy najmu na czas 
nieoznaczony. 

2. W przypadku braku osób okreclonych w ust. 1 
lokal oddawany jest w drodze przetargu celem 
ustalenia najwyższej stawki czynszu. 

3. Regulamin przetargu, o którym mowa w ust. 2, 
okrecla zarządzenie Burmistrza Miasta Jedlina- 
-Zdrój. 

R o z d z i a ł  IX 

Postanowienia końeowe 

§ 15 

Tracą moc: 
1j uchwała nr XVII/85/04 Rady Miasta w Jedlinie- 

-Zdroju z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie za-
sad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Jedlina-Zdrójo 

2j uchwała nr VIII/45/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój 
z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę 
nr XVII/85/04 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju 
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy Jedlina-Zdrój. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jedlina-Zdrój.  

§ 17 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JED INA-ZDRÓJ 
NR XXIV/133/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

zmieniawąea uehwałi w sprawie uehwalenia Statutu Ośrodka 
Pomoea Społeeznew w Jedlinie-Zdrowu 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j oraz 
art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej cDz. U. 
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póun. zm.j Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XXII/112/04 Rady Miasta Jedlina- 
-Zdrój z dnia 30 wrzecnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Ocrodka Pomocy Społecznej 
w Jedlinie-Zdroju wprowadza się następujące zmia-
ny: 
1j w § 2 pkt 8a otrzymuje brzmienie: 

„8aj ustawy z dnia 7 wrzecnia 2007 r. o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów 
cDz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z póun. 
zm.j”, 

2j w § 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8j prowadzenia postępowania i załatwiania in-

dywidualnych spraw w zakresie cwiadczeń 
z funduszu alimentacyjnego  oraz wydawa-
nia decyzji administracyjnych w tych spra-
wach, a także do prowadzenia wywiadu ali-
mentacyjnego oraz odebrania ocwiadczenia 
majątkowego”. 

3j w § 8 ust.5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4j w sprawach funduszu alimentacyjnego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jedlina-Zdrój. 

§  3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego.  
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JED INA-ZDRÓJ 
NR XXIV/136/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

zmieniawąea uehwałi nr XIII/75/99 Rada Miewskiew w Jedlinie Zdrowu z dnia 29 
października 1999 r. w sprawie określenia zasad nawaeia, zwaeia 
 i oweiążenia nieruehomośei gruntowaeh oraz ieh wadzierżawiania luw nawmu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póun. zm.j, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 2 
oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomocciami cDz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póun. zm.j Rada Miasta 
Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie- 
- Zdroju z dnia 29 paudziernika 1999 r. w sprawie 
okreclenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieru-
chomocci gruntowych oraz ich wydzierżawiania 
z póun. zm. uchyla się § 18 oraz § 20. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jedlina-Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JED INA-ZDRÓJ 
NR XXIV/137/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

zmieniawąea uehwałi nr XXII/113/04 Rada Miasta Jedlina-Zdrów z dnia 
30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stapendiów dla uezniów 
szkół podstawowaeh i gimnazwalnaeh, dla któraeh organem prowadząeam 
                                     west Umina Jedlina-Zdrów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j 
Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina- 
-Zdrój z dnia 30 wrzecnia 2004 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój z póuniej-
szymi zmianami, wprowadza się następujące zmia-
ny: 
1j § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 
1. Stypendia przyznaje się za wyniki w nauce 

oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, sztuki lub sportu, osiągnięte w po-
przednim roku szkolnym. 

2. Za osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne 
promujące gminę może byl przyznane sty-
pendium jednorazowe w formie rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym”. 

2j w § 3: 
aj ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendia, z wyłączeniem stypendium, 
o którym mowa w § 2 ust. 2, przyznaje 
się na okres 10 miesięcy, od wrzecnia do 
czerwca”. 

bj po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 2, 

przyznawane są w ciągu roku szkolnego”. 
3j w § 4: 

aj ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Do 31 lipca każdego roku Burmistrz Mia-

sta okrecla kwotę przyznaną na stypendia 
z uwzględnieniem ust. 1 i 2, w tym kwo-
tę przeznaczoną na stypendia, o których 
mowa w § 2 ust. 2, 

 

bj po ust. 3 dodaje ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Rwota przeznaczona na stypendia, o któ-

rych mowa w § 2 ust. 2, nie może byl 
większa niż 20% całkowitej kwoty okre-
clonej w ust. 3”. 

4j w § 5: 
aj w ust. 3 uchyla się lit. b, 
bj ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Uczeń może otrzymal jedno stypendium 
w danym roku szkolnym, z wyłączeniem 
stypendiów, o których mowa w § 2 
ust. 2”. 

cj po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 2, 

przyznaje Burmistrz Miasta uczniom za 
osiągnięcia o szczególnym znaczeniu dla 
gminy, o których informacje zamieszczo-
ne zostały w mediach, w tym także 
w prasie lokalnej oraz stronach interne-
towych szkoły i gminy. Do udzielenia sty-
pendiów nie stosuje się § 6–8 uchwały”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jedlina-Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ UÓRZE 
NR XXXIV/226/09 

z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określawąeego  wasokośei stawek oraz 
szezegółowe warunki przaznawania nauezaeielom dodatków: za wasługi lat, 
motawaeawnego, funkeawnego i za warunki praea oraz szezegółowa 
sposów owliezania wanagrodzenia nauezaeieli za godzina ponadwamiarowe 
                                i za godzina doraźnaeh zastipstw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ct.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. 
zm.1jj w związku z art. 30 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 i ust. 6a ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela cDz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 
póun. zm.2jj, zwanej dalej „Rartą Nauczyciela”, i art. 4 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Rarta Nauczyciela cDz. U. 
z 2009 r. Nr 1, poz. 1j oraz § 5 pkt 1 i 2 lit. a i c, § 6 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 
§ 7 ust. 1, 2 i 3, § 8 pkt 6, 7 i 8 i § 9 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokocci mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
grodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy cDz. U. Nr 22, poz. 181 z póun. 
zm.3jj, zwanego dalej „rozporządzeniem”, Rada Miejska w Ramiennej Górze, 
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin okreclający wysokocci stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za 
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraunych 
zastępstw w brzmieniu o następującej trecci: 

REGULAMIN 

określawąea wasokośei stawek oraz szezegółowe 
warunki przaznawania nauezaeielom dodatków: 
za wasługi lat, motawaeawnego, funkeawnego i za 
warunki praea oraz szezegółowa sposów owliezania 
wanagrodzenia nauezaeieli za godzina ponadwamia- 
        rowe i za godzina doraźnaeh zastipstw 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

1. Ilekrol w dalszej trecci regulaminu jest mowa, 
bez bliższego okreclenia, o: 
aj szkole – należy przez to rozumiel przedszko-

le, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub 
placówek, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Miejska Ramienna Góra, 

bj dyrektorze szkoły – należy przez to rozumiel 
osobę kierującą jednostką organizacyjną, 
o której mowa w pkt. a, 

cj wicedyrektorze szkoły – należy przez to ro-
zumiel osobę, której powierzono funkcję za-
stępcy dyrektora szkoły, o którym mowa 
w pkt. b, 

dj nauczycielu – należy przez to rozumiel na-
uczyciela, wychowawcę i innego pracownika 
pedagogicznego zatrudnionego w przedszko-
lu, szkole lub placówce albo zespole szkół lub 
placówek prowadzonych przez Gminę Miej-
ską Ramienna Góra, 

ej klasie – należy przez to rozumiel także od-
dział lub grupę, 

fj uczniu – należy przez to rozumiel także wy-
chowanka, 

gj tygodniowym obowiązku wymiarze godzin – 
należy przez to rozumiel tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa 
w art. 42 ust. 3 – Rarta Nauczyciela oraz 
w uchwale nr XXXV/A/237/05 Rady Miej-
skiej w Ramiennej Górze z dnia 4 lipca 
2005 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Ze-
społu Szkół i dyrektorów szkół podstawo-
wych od obowiązku realizacji zajęl dydak-
tycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 
udzielania zniżek tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin dla dyrektorów przed-
szkoli i pozostałych stanowisk kierowniczych 
w Zespole Szkół, szkołach podstawowych 
i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli 
pedagogów, psychologów i logopedów za-
trudnionych w Zespole Szkół, szkołach pod-
stawowych i przedszkolach, 

hj ramowym planie nauczania – należy przez to 
rozumiel ramowe plany nauczania, o których 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych cDz. U. Nr 15, 
poz. 142 z póun. zm.4jj, 
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ij roku szkolnym – należy przez to rozumiel  
okres pracy szkoły od dnia 1 wrzecnia dane-
go roku do dnia 31 sierpnia roku następnego,  

jj związkach zawodowych – należy przez to ro-
zumiel związek zawodowy zrzeszający na-
uczycieli, którego członkiem jest nauczyciel, 
a jeżeli nauczyciel nie jest członkiem żadnego 
z takich związków zawodowych, to związek 
zawodowy zrzeszający nauczycieli wskazany 
przez nauczyciela, działający na terenie Gmi-
ny Miejskiej Ramienna Góra. 

2. Regulaminowi podlegają nauczyciele, wycho-
wawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrud-
nieni w szkołach działających na podstawie 
ustawy z dnia 7 wrzecnia 1991 r. o systemie 
ocwiaty ctekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z póun. zm.5jj, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ra-
mienna Góra. 

R o z d z i a ł  II 

Dodatek za wasługi lat 

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat 
oraz jego wysokocci stosuje się przepisy art. 33 
ust. 1 Rarty Nauczyciela oraz § 7 ust. 1, 2 i 3 
rozporządzenia. 

4. Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły, a dla dyrektorów szkół – Bur-
mistrz Miasta Ramienna Góra. 

R o z d z i a ł  III 

Dodatek motawaeawna 

5. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnio-
nemu w szkole prowadzonej przez Gminę Miej-
ską Ramienna Góra dodatku motywacyjnego 
jest: 
aj uzyskiwanie przez uczniów szczególnych 

osiągnięl dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, a w szczególnocci: 
– uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

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

– umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy 
z ich rodzicamio 

bj jakocl cwiadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, 
a w szczególnocci: 
– systematyczne i efektywne przygotowanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
– podnoszenie umiejętnocci zawodowych, 
– wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
– dbałocl o estetykę i sprawnocl powierzo-

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

– prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

– rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

– przestrzeganie dyscypliny pracyo 
cj posiadanie co najmniej dobrej oceny pracyo 
dj zaangażowanie w realizacji innych zajęl 

i czynnocci, a w szczególnocci: 
– udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stocci szkolnych, 
– udział w komisjach przedmiotowych i in-

nych, 
– opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami działającymi na 
terenie szkoły, 

– prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wienie innych form aktywnocci  w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

– udział w realizowaniu innych zadań statu-
towych szkoły. 

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycie-
lowi na czas okreclony, nie krótszy niż szecl 
miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny 
w wysokocci nie niższej niż 2% i nie wyższej niż 
30% otrzymywanego przez nauczyciela wyna-
grodzenia zasadniczego. 

7. Wysokocl dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 
poziom spełnienia warunków, o których mowa 
w pkt. 5, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora 
szkoły – Burmistrz Miasta Ramienna Góra. 

R o z d z i a ł  IV 

Dodatek funkeawna 

8. Wysokocl dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, uwzględniając 
wielkocl szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, zło-
żonocl zadań wynikających z zajmowanego sta-
nowiska, liczbę stanowisk kierowniczych 
w szkole oraz warunki lokalowe, crodowiskowe 
i społeczne, w jakich szkoła pracuje, ustala: 
aj dla dyrektora szkoły – Burmistrz Miasta Ra-

mienna Góra w oparciu o następujący wzór: 

Dfd = Dfdp + Dfdu 

gdzie: 
Dfd – dodatek funkcyjny dla dyrektora szko-
ły, 
Dfdp – częcl podstawowa dodatku funkcyj-
nego dla dyrektora szkoły obliczana według 
wzoru: 

Dfdp = 25% x Wns + 1% x Lo x Wns 

w którym: 
Wns – crednie wynagrodzenie nauczyciela 
stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 
pkt 1 Rarty Nauczyciela, 
Lo – liczba oddziałów w szkole, 
Dfdu – częcl uzupełniająca dodatku funkcyj-
nego dla dyrektora szkoły ustalana w wyso-
kocci nie większej niż 100% częcci podsta-
wowej dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoły, 
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bj dla wicedyrektora szkoły – dyrektor szkoły 
w wysokocci nie większej niż 80% wysoko-
cci dodatku funkcyjnego ustalonego dla dy-
rektora szkoły, 

cj dla kierownika cwietlicy przyszkolnej – dy-
rektor szkoły w wysokocci nie większej niż 
40% wysokocci dodatku funkcyjnego usta-
lonego dla dyrektora szkoły, 

dj dla pozostałych stanowisk kierowniczych 
przewidzianych w statucie szkoły – dyrektor 
szkoły w wysokocci nie większej niż 25% 
wysokocci dodatku funkcyjnego ustalonego 
dla dyrektora szkoły. 

  9. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania, 
o których mowa w § 5 pkt 2 lit. a i c rozporzą-
dzenia, dodatek funkcyjny ustala dyrektor szko-
ły z uwzględnieniem zakresu oraz złożonocci 
zadań i warunków ich realizacji według poniż-
szych zasad: 
aj nauczycielowi, któremu powierzono wy-

chowawstwo klasy – w wysokocci nie niż-
szej niż 5% i nie wyższej niż 10% credniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Rarty Na-
uczyciela, za każdą klasę, 

bj nauczycielowi, któremu powierzono wy-
chowawstwo oddziału przedszkolnego – 
w wysokocci nie niższej niż 4% i nie wyż-
szej niż 10% credniego wynagrodzenia na-
uczyciela stażysty, o którym mowa 
w art. 30 ust. 3 pkt 1 Rarty Nauczyciela, za 
każdy oddział, 

cj nauczycielowi, któremu powierzono funkcję 
opiekuna stażu – w wysokocci nie niższej 
niż 2% i nie wyższej niż 5% credniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Rarty 
Nauczyciela, za każdą osobę odbywającą 
staż i podlegającą  opiece danego nauczy-
ciela. 

10. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczy-
cielom, którym powierzono pełnienie obowiąz-
ków, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 2 
lit. a i c rozporządzenia w zastępstwie. 

11. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w pkt. 8 nie wyłącza prawa do otrzy-
mywania dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w pkt. 9 i 10. 

R o z d z i a ł  V 

Dodatek za warunki praea 

12. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w: 
aj trudnych warunkach, o których mowa 

w § 8 pkt. 6, 7 i 8 rozporządzenia, 
bj uciążliwych warunkach, o których mowa 

w § 9 pkt. 1 i 2 rozporządzenia. 
13. Prawo do dodatku za warunki pracy przysługu-

je nauczycielom zatrudnionym w warunkach, o 
których mowa w pkt. 12 bez względu na wy-
miar czasu pracy i rodzaj stosunku pracy, z za-
strzeżeniem pkt. 14. 

14. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy 
przysługują proporcjonalnie do wymiaru czasu 
pracy. 

15. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje 
z dniem podjęcia pracy w takich warunkach, 
ustaje z końcem miesiąca, w którym nastąpiło 
zaprzestanie pracy w tych warunkach. 

16. Wysokocl dodatku z tytułu pracy w warun-
kach, o których mowa w pkt. 12, ustala dla 
nauczyciela dyrektor szkoły a dla dyrektora – 
Burmistrz Miasta Ramienna Góra w wysokocci 
nie mniejszej niż 5%, lecz nie większej niż 30% 
wynagrodzenia zasadniczego tego nauczyciela, 
z uwzględnieniem stopnia trudnocci, uciążliwo-
cci  realizowanych zajęl lub wykonywanych 
prac. 

17. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za 
warunki pracy nauczycielowi przysługuje jeden 
najkorzystniejszy dodatek. 

R o z d z i a ł  VI 

Wanagrodzenia za godzina ponadwamiarowe 
oraz godzina doraźnaeh zastipstw 

18. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oraz jedną godzinę doraunego zastępstwa 
nauczyciela oblicza się, z zastrzeżeniem 
pkt. 19, dzieląc przyznaną nauczycielowi staw-
kę wynagrodzenia zasadniczego cłącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w go-
dzinach ponadwymiarowych lub doraunego za-
stępstwa odbywa się w warunkach, o których 
mowa w pkt. 12j przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęl ustalonego dla rodzaju zajęl dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych reali-
zowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych lub doraunego zastępstwa. 

19. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęl na podstawie art. 42 
ust. 4a Rarty Nauczyciela wynagrodzenie za 
godzinę doraunego zastępstwa oblicza się dzie-
ląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego cłącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach dorau-
nego zastępstwa odbywa się w warunkach, 
o których mowa w pkt. 12j przez miesięczną 
liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęl. 

20. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęl nauczyciela, 
o którym mowa w pkt. 18 i 19, ustala się mno-
żąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany 
wymiar  zajęl przez 4,16 z zaokrągleniem do 
pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęl do 
0.5 godziny pomija się, a  co najmniej 0.5 go-
dziny liczy się za pełna godzinę. 

R o z d z i a ł  VII 

Postanowienia końeowe 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta  Ramiennej Góry. 
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§ 3 

Uchyla się uchwałę nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej 
Ramienna Góra z dnia 24 wrzecnia 2008 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu okreclającego wy-
sokocci stawek oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia na-
uczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny 
doraunych zastępstw. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego we Wrocławiu z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA RADY 

 MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 
2j Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, 

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 

i Nr 247, poz. 1821, z 2009 r. Nr 1, poz. 1.  
3j Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, 

poz. 327, z 2008 r. Nr 42, poz. 257. 
4j Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, 

poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252, z 2008 r. Nr 72, poz. 420. 
5j Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, 

poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 

poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 

i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 

i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, 

poz. 33 i Nr 31, poz. 206. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ UÓRZE 
NR XXXIV/233/09 

z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie zasad i trawu postipowania, udzielania i rozliezania dotaewi na 
praee konserwatorskie, restauratorskie luw rowota wudowlane prza zawatku 
                                wpisanam do rewestru zawatków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ctekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póun. zm.1jj i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami cDz. U. Nr 162, poz. 1568 
z poun. zm.2jj Rada Miejska w Ramiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Z budżetu Miasta Ramienna Góra mogą byl 
udzielane dotacje na dofinansowanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, znajdującym się na obszarze Miasta 
Ramienna Góra, jeżeli spełnia łącznie następują-
ce kryteria: 
1j obiekt znajduje się w złym stanie technicz-

nymo 
2j obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, 

artystyczne, kulturowe lub naukoweo 
3j obiekt jest dostępny publicznie. 

2. Dotacja może byl udzielona każdemu, kto jest 
właccicielem lub posiadaczem zabytku, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli posiadanie to oparte jest 
o tytuł prawny do zabytku wynikający z użyt-
kowania wieczystego, ograniczonego prawa 
rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku 
zobowiązaniowego. 

3. Zadania, na realizację których może byl udzielo-
na dotacja z budżetu Miasta Ramienna Góra, to 
w szczególnocci: 
1j przedsięwzięcia, które polegają na prowadze-

niu prac konserwatorskich lub restaurator-
skich przy najwartocciowszych i najcenniej-
szych, z punktu  widzenia  wartocci dziedzic- 
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twa kulturowego i wartocci artystycznej, za-
bytkach nieruchomych, wpisanych do reje-
stru zabytków, będących w szczególnocci: 
– układami urbanistycznymi, ruralistycznymi 

i zespołami budowlanymi, 
– dziełami architektury i budownictwa, 
– obiektami dawnego przemysłu, 
– zabytkowymi cmentarzami lub kaplicami, 
– miejscami upamiętniającymi wybitne oso-

by i wydarzenia historyczneo 
2j prace konserwatorskie dotyczące zabytków 

ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, 
w szczególnocci: 
– wybitnych dzieł dawnej sztuki cnp.: poli-

chromie, rzeuby, malarstwo sztalugowe, 
ołtarzej, rzemiosła artystycznego i sztuki 
użytkowej, 

– kolekcji stanowiących zbiory przedmiotów 
zgromadzonych i uporządkowanych, 

– wytworów techniki charakterystycznych 
dla dawnych i nowych form gospodarki, 
które dokumentują poziom nauki i rozwój 
cywilizacyjnyo 

3j opracowanie programów prac konserwator-
skich. 

4. Dotacja może byl udzielona na dofinansowanie: 
1j nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku, o którym mowa 
w ust. 1, ustalonych w porozumieniu z wła-
cciwym organem ochrony zabytków, które 
zostaną przeprowadzone w roku złożenia 
przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie 
dotacjio 

2j nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do re-
jestru, które zostały przeprowadzone w okre-
sie roku poprzedzającego rok złożenia przez 
wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji. 

5. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa 
w ust. 4 pkt 2, wnioskodawca może złożyl po 
przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy 
zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, okreclo-
nych w pozwoleniu wydanym przez włacciwy 
organ ochrony zabytków. 

6. Dotacja na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane może obejmowal na-
kłady konieczne na: 
1j sporządzenie ekspertyz technicznych i kon-

serwatorskicho 
2j przeprowadzenie badań konserwatorskich, 

architektonicznych lub archeologicznycho 
3j wykonanie dokumentacji konserwatorskiejo 
4j opracowanie programu prac konserwator-

skich i restauratorskicho 
5j wykonanie projektu budowlanego zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanegoo 
6j sporządzenie projektu odtworzenia kompozy-

cji wnętrzo 
7j zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie sub-

stancji zabytkuo 
8j stabilizację konstrukcyjną częcci składowych 

zabytku lub ich odtworzenie w zakresie nie-
zbędnym dla zachowania tego zabytkuo 

  9j odnowienie lub uzupełnienie tynków 
i okładzin architektonicznych albo ich cał-
kowite odtworzenie, z uwzględnieniem 
charakterystycznej dla tego zabytku kolory-
stykio 

10j odtworzenie zniszczonej przynależnocci za-
bytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 
50% oryginalnej substancji tej przynależno-
ccio 

11j odnowienie lub całkowite odtworzenie 
okien, w tym occieżnic i okiennic, ze-
wnętrznych odrzwi i drzwi, więuby dacho-
wej, pokrycia dachowego, rynien i rur spu-
stowycho 

12j modernizację instalacji elektrycznej w za-
bytkach drewnianych lub w zabytkach, któ-
re posiadają oryginalne, wykonane z drewna 
częcci składoweo 

13j wykonanie izolacji przeciwwilgociowejo 
14j uzupełnianie narysów ziemnych dzieł archi-

tektury obronnej oraz zabytków archeolo-
gicznych nieruchomych o własnych formach 
krajobrazowycho 

15j działania zmierzające do wyeksponowania 
istniejących, oryginalnych elementów za-
bytkowego układu parku lub ogroduo 

16j zakup materiałów konserwatorskich i bu-
dowlanych, niezbędnych do wykonania prac 
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, 
o których mowa w pkt. 7–15o 

17j zakup i montaż instalacji przeciwwłama-
niowej oraz przeciwpożarowej i odgromo-
wej. 

§ 2 

1. Dotacja może byl udzielona w wysokocci do 
50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku, o którym mowa 
w § 1 ust. 1. 

2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
posiada wyjątkową wartocl historyczną, arty-
styczną lub naukową albo wymaga przeprowa-
dzenia złożonych pod względem technologicz-
nym prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych wyszczególnionych w § 1 
ust. 6, dotacja może byl udzielona w wysokocci 
do 100% nakładów koniecznych na wykonanie 
tych prac lub robót. 

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, 
o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga nie-
zwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych przy za-
bytku, dotacja może byl również udzielona do 
wysokocci 100% nakładów koniecznych na wy-
konanie tych prac lub robót. 

4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwacyj-
nych, restauratorskich lub robót konserwator-
skich może zostal stosownie obniżona, jeżeli 
łączna kwota dotacji udzielonych przez Miasto 
Ramienna Góra i inne uprawnione organy prze-
kroczyła wysokocl 100% nakładów koniecz-
nych na te prace lub roboty. 
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§ 3 

1. Ubiegający się o dotację winien złożyl wniosek 
o dotację, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do uchwały. 

2. Wraz z wnioskiem ubiegający się o dotację zo-
bowiązany jest przedłożyl: 
1j decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiek-

tu, którego dotyczą prace lub robotyo 
2j dokument potwierdzający tytuł prawny do 

władania zabytkiemo 
3j harmonogram oraz kosztorys przewidywa-

nych lub wykonanych prac lub robót ze 
wskazaniem uródeł ich finansowaniao 

4j decyzję włacciwego organu ochrony zabyt-
ków zezwalającą na przeprowadzenie prac 
lub robót wraz z projektem i pozwoleniem na 
budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót 
przy zabytku nieruchomym lub programem 
prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku 
ruchomymo 

5j informację o crodkach publicznych przyzna-
nych z innych uródeł na te same prace lub 
roboty budowlane przy zabytku oraz informa-
cję o wystąpienie o takie crodki skierowane 
do innych organówo 

6j wykaz prac lub robót wykonanych przy da-
nym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku, podaniem łącznej 
wysokocci nakładów, w tym wysokocci 
i uródeł dofinansowania otrzymanego ze 
crodków publicznycho 

7j dokumentację fotograficzną zabytku. 
3. Dotacja nie może byl przeznaczona na finanso-

wanie kosztów stałych działalnocci podmiotu 
ubiegającego się o dotację ani na zakupy 
i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo- 
-budowlane nieobjęte wnioskiem oraz zawartą 
umową o udzielenie dotacji. 

4. W przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsię-
biorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien 
dołączyl informację, o pomocy publicznej 
otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – spo-
rządzoną w zakresie i według zasad okreclonych 
w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących po-
mocy publicznej cDz. U. z 2007 r. Nr 59, 
poz. 404 z póuń. zm.3jj. 

5. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa 
w ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dotacji, nie gwarantuje się również przyznania 
dotacji w wysokocci oczekiwanej przez składa-
jącego wniosek. 

§ 4 

1. Wnioski o dotację należy składal do dnia 
15 stycznia każdego roku kalendarzowego, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. O dacie złożenia 
wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Mia-
sta w Ramiennej Górze. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może nie 
miel zastosowania w przypadku ubiegania się 
o dotację na prace interwencyjne wynikające 
z zagrożenia zabytku. 

3. Wnioski o przyznanie dotacji w 2009 r. można 
składal do 29 maja 2009 r. 

§ 5 

1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod 
względem ich formalnej zgodnocci z zasadami 
okreclonymi niniejszą uchwałą oraz wymogami 
ustawy o finansach publicznych przez Romisję 
powołaną zarządzeniem Burmistrza. 

2. Wnioski spełniające wymogi, o których mowa 
w ust. 1, opiniuje Romisja i przedstawia Burmi-
strzowi w celu przedłożenia pod obrady Rady 
Miejskiej w Ramiennej Górze. 

3. Opinia Romisji ma charakter doradczy i konsul-
tacyjny, a praca Romisji służy procesowi jawno-
cci. 

4. Przy formułowaniu opinii przez Romisję oraz dla 
podjęcia uchwał dotyczących udzielenia dotacji 
na realizację prac lub robót budowlanych przy 
zabytku, uwzględniając kwotę w budżecie Mia-
sta Ramienna Góra przeznaczoną na prace 
i roboty budowlane przy zabytkach, zastosowa-
nie mają następujące kryteria: 
aj duże znaczenie zabytku dla dziedzictwa kul-

turowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
jego wartocci historycznej, naukowej lub ar-
tystycznej oraz dostępnocci dla społeczeń-
stwa – maksymalnie do 50 punktów, 

bj stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt 
wymagający zabiegów konserwatorskich – 
maksymalnie do 30 punktów, 

cj racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji 
planowanych prac oraz zaangażowanie finan-
sowe podmiotu występującego o dotację, 
a także wskazanie innych uródeł finansowa-
nia prac lub robót budowlanych przy zabytku 
– maksymalnie do 20 punktów. 

§ 6 

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Ramiennej 
Górze na wniosek Burmistrza Miasta Ramiennej 
Góry. 

2. W uchwale Rady Miejskiej w Ramiennej Górze 
okrecla się nazwę otrzymującego dotację, prace 
lub roboty przy obiekcie zabytkowym, na wyko-
nanie których przyznano dotację oraz kwotę 
przyznanej dotacji. 

3. O podjęciu uchwały o udzieleniu dotacji Bur-
mistrz Miasta powiadamia podmiot, który złożył 
wniosek o dotację na realizację prac lub robót 
budowlanych przy zabytku. 

4. Przyznanie dotacji nie oznacza, że Miasto Ra-
mienna Góra przejmuje odpowiedzialnocl za zo-
bowiązania, wierzytelnocci oraz działalnocl 
podmiotu, którego zadanie uzyskało dotację. 

5. Wysokocl crodków finansowych przeznaczo-
nych w roku budżetowym na prace konserwa-
cyjne, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku okrecla Rada Miejska w Ramiennej 
Górze w uchwale budżetowej. 

§ 7 

1. Uwzględniając uchwałę, przekazanie dotacji 
z budżetu  Miasta Ramienna Góra  następuje na 
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podstawie pisemnej umowy z Beneficjentem – 
podmiotem, któremu została przyznana dota-
cja. Umowa okrecla zakres i warunki realizacji 
zadania. Wzór umowy opracuje Burmistrz Mia-
sta Ramiennej Góry. 

  2. Przyznana dotacja może byl niższa od wnio-
skowanej. 

  3. Wnioskodawca może odstąpil od zawarcia 
umowy w przypadku przyznania dotacji niższej 
niż wnioskowana. 

  4. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od 
wnioskowanej i wnioskodawca podejmuje się 
realizacji zadania, jest on zobowiązany do osią-
gnięcia celu zadania okreclonego we wniosku 
oraz zachowania deklarowanej we wniosku 
kwoty crodków własnych. 

  5. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy 
wnioskodawca ma obowiązek pisemnie powia-
domil Burmistrza Miasta Ramiennej Góry 
o swojej decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzy-
mania informacji o przyznaniu dotacji. 

  6. Wnioskodawca decydujący się na zawarcie 
umowy winien jest przedstawil: 
aj skorygowany kosztorys ze względu na ro-

dzaj kosztów oraz kosztorys ze względu na 
przewidywane uródła finansowania czgodnie 
ze wzorem z wnioskuj, 

bj zaktualizowany harmonogram zadania, 
cj ocwiadczenie wnioskodawcy o zgodnocci 

odpisu z rejestru zabytków ze stanem 
prawnym i faktycznym w dniu podpisania 
umowy. 

  7. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem 
oraz zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie 
realizacji zadania powinny byl zgłaszane 
na bieżąco, pisemnie do Burmistrza Miasta 
Ramiennej Góry. 

  8. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej 
ważnocci formy pisemnego aneksu. 

  9. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następu-
je na warunkach i w terminach okreclonych 
w umowie, okreclającej w szczególnocci: 
aj szczegółowy opis zadania, w tym cel, na ja-

ki dotacja została przyznana i termin jego 
wykonania, 

bj wysokocl udzielanej dotacji celowej i tryb 
płatnocci, 

cj termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 
do dnia 15 grudnia danego roku budżeto-
wego, 

dj tryb kontroli wykonywania zadania, 
ej termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji 

celowej, 
fj termin zwrotu niewykorzystanej częcci do-

tacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni od 
okreclonego w umowie dnia wykonania za-
dania, 

gj zobowiązanie podmiotu dotowanego do sto-
sowania przepisów ustawy prawo zamó-
wień publicznych oraz ustawy o rachunko-
wocci. 

10. Ze crodków dotacji mogą byl finansowane 
wydatki udokumentowane dowodami księgo-
wymi wystawionymi na Beneficjenta po termi-
nie zawarcia umowy o udzieleniu dotacji, za 

wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 1 
ust. 4 pkt 2, gdzie wydatki powinny byl udo-
kumentowane dokumentami księgowymi wy-
stawionymi na Beneficjenta w okresie roku po-
przedzającego rok złożenia wniosku o udziele-
nie dotacji. 

11. Podmiot, któremu przyznano dotację na reali-
zację prac lub robót budowlanych przy zabyt-
ku, zobowiązany jest złożyl w terminie wska-
zanym w umowie sprawozdanie z realizacji za-
dania oraz rozliczenie finansowe, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, a 
także protokół odbioru prac konserwatorskich. 

12. Sprawozdanie winno zawieral w szczególnocci 
następujące dane i załączniki: 
aj całkowity koszt zadania w okresie sprawoz-

dawczym, w tym wydatki pokryte ze crod-
ków publicznych uzyskanych od innych 
podmiotów, 

bj zakres oraz kosztorys powykonawczy prze-
prowadzonych prac lub robót budowlanych 
przy zabytkach, z uwzględnieniem kosztów 
zakupu materiałów, 

cj protokół odbioru przez włacciwe służby 
konserwatorskie przeprowadzonych prac lub 
robót przy zabytkach, 

dj opisane i uwierzytelnione za zgodnocl 
z oryginałem kserokopie prawidłowych do-
wodów księgowych dokumentujących po-
niesione wydatki, 

ej zestawienie dowodów księgowych zawiera-
jące: nr pozycji księgowej, nr pozycji koszto-
rysu, datę wystawienia dowodu księgowe-
go, nr dowodu księgowego, nazwę wy-
stawcy dowodu księgowego, nazwę wydat-
ku, kwotę wydatku, kwotę wydatku pokrytą 
z dotacji, 

fj protokół z wyboru wykonawcy sporządzony 
zgodnie z wymogami ustawy prawo zamó-
wień publicznych, 

gj pocwiadczoną za zgodnocl z oryginałem 
kopię umowy z wykonawcą, 

hj ocwiadczenie o zgodnocci dołączonych da-
nych ze stanem faktycznym wraz z poucze-
niem o odpowiedzialnocci z art. 233 Rodek-
su karnego. 

13. Miasto Ramienna Góra może zobowiązal Bene-
ficjenta do złożenia w wyznaczonym terminie 
sprawozdania częcciowego z wykonania prac 
lub robót budowlanych przy zabytku. 

14. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem – na mocy ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – 
Beneficjent traci prawo otrzymania dotacji 
przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia 
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznacze-
niem. 

§ 8 

1. Miasto Ramienna Góra ma prawo do kontroli 
rzetelnocci realizowanego zadania zgodnie z jego 
projektem oraz zawartą umową o udzieleniu do-
tacji, zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po 
jego zakończeniu poprzez: 
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aj analizę złożonych dokumentów finansowych i 
sprawozdań merytorycznych w celu potwier-
dzenia ich wiarygodnocci, 

bj wizytowanie i kontrolę wybranych zadań 
obejmujących kontrolę postępu oraz wykona-
nia prac lub robót budowlanych przy zabytku 
zgodnie z zapisami zawartej umowy o udzie-
leniu dotacji. 

2. Rontrola, o której mowa w niniejszym paragra-
fie, przeprowadzana jest przez osoby upoważ-
nione przez Burmistrza Miasta i polega na: 
aj sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realiza-

cji celów zakładanych w zakresie dotowane-
go zadania pod kątem zgodnocci z przepisami 
prawa i zawartą umową ckontrola formalno-
merytorycznaj i może byl przeprowadzona 
w siedzibie Beneficjenta lub we własnej sie-
dzibie w przypadku dysponowania wystar-
czającymi dokumentami i materiałami, 

bj sprawdzeniu dokumentów związanych z re-
alizacją dotowanego zadania cw szczególno-
cci znajdujących się w siedzibie podmiotu 
oryginałów dokumentów finansowychj pod 
kątem ich zgodnocci z przepisami prawa, 
umową i zasadami rachunkowocci ckontrola 
formalnorachunkowaj i może byl wykony-
wana w siedzibie Beneficjenta lub we własnej 
siedzibie w przypadku dysponowania wystar-
czającymi dokumentami. 

3. Dotacje udzielone z budżetu Miasta Ramienna 
Góra wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem 
podlegają zwrotowi do budżetu Miasta Ramien-
na Góra wraz z odsetkami w wysokocci okreclo-
nej jak dla zaległocci podatkowych, w terminie 
do 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapła-
ty. 

4. W przypadku częcciowego lub całkowitego nie-
wykonania dotowanego zadania bądu też niewy-
korzystania częcci przekazanych crodków dota-
cji, crodki te podlegają zwrotowi do budżetu 
Miasta Ramienna Góra na zasadach okreclonych 
w umowie. 

5. Podmioty otrzymujące dotację na realizację prac 
i robót budowlanych przy zabytku zobowiązane 
są prowadzil – w celu rozliczenia dotacji – ewi-
dencję księgową zgodnie z ustawą o rachunko-
wocci oraz wydatkowal crodki zgodnie z usta-
wą Prawo zamówień publicznych. 

§ 9 

1. Burmistrz Miasta Ramiennej Góry prowadzi wy-
kaz udzielonych dotacji oraz informuje inne or-
gany uprawnione do udzielania dotacji o dota-
cjach przyznanych przez Radę Miejską w Ra-
miennej Górze, na wniosek tychże organów. 

2. Zestawienie danych, o których mowa w ust. 1, 
dla każdej udzielonej dotacji winno zawieral: 
aj wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miej-

sca jego położenia lub przechowywania, 
bj imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 

osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki 
organizacyjnej, której przyznano dotację, 

cj informacje o wysokocci crodków przekaza-
nych beneficjentowi z dotacji oraz o wysoko-
cci rozliczonej dotacji. 

3. Rażdemu służy prawo do wglądu do dokumen-
tacji, o której mowa w ust. 1 i 2, na zasadach 
okreclonych w przepisach dotyczących dostępu 
do informacji publicznej. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Ramiennej Góry. 

§ 11 

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

 MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. 
2j Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, 

z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206. 
3j Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585. 
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Załąeznik nr 1 do uehwała Rada Miewskiew 
w Kamiennew Uórze nr XXXIV/233/09 
z dnia 25 marea 2009 r. (poz. 1337a 
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Załąeznik nr 2 do uehwała Rada Miewskiew 
w Kamiennew Uórze nr XXXIV/233/09 
z dnia 25 marea 2009 r. (poz. 1337a 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 
NR XXXIII/158/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie sposowu organizaewi pogrzewów przez Ośrodek Pomoea 
Społeeznew w Mieroszowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j 
oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ctekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póun. zm.j oraz art. 10 ust. 3 
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
cDz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z póun. zm.j Rada Miejska Mieroszowa 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ilekrol w uchwale mowa jest o: 
1j kryterium dochodowym – należy przez to rozu-

miel kryterium dochodowe okreclone w ustawie 
o pomocy społecznejo 

2j osobach bliskich – należy przez to rozumiel 
najbliższą rodzinę zmarłego, o której mowa 
w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

§ 2 

1. Sprawienie pogrzebu osobom zmarłym, w tym 
bezdomnym, dla których włacciwocl miejscowa, 
okreclona w ustawie o pomocy społecznej, leży 
po stronie Gminy Mieroszów, realizowane jest 
przez Ocrodek Pomocy Społecznej w Mieroszo-
wie zwany dalej Ocrodkiem. 

2. Ocrodek jest zwolniony z obowiązku sprawienia 
pogrzebu wówczas, gdy znajdą się osoby lub 
podmioty, które dobrowolnie zajmą się zorgani-
zowaniem pochówku zmarłego. 

§ 3 

O organizację pogrzebu w trybie niniejszej uchwały 
może wystąpil również osoba bliska zmarłego, jecli 
jej dochody nie przekraczają kwoty kryterium do-
chodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 
i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4 

Organizacja  pogrzebu  obejmuje  czynnocci  zwią-
zane z: 
  1j transportem i przechowywaniem zwłok osoby 

zmarłej w domu pogrzebowym do dnia pogrze-
buo 

  2j zakupem trumnyo 
  3j zakupem ubrania dla zmarłego – w przypad-

kach tego wymagającycho 
  4j przygotowaniem zwłok do pogrzebuo 
  5j asystą żałobną na cmentarzuo 
  6j złożeniem zwłok w grobieo 
  7j oznaczeniem grobu krzyżem i tablicą imiennąo 
  8j zabezpieczeniem grobu drewnianą obudowąo 
  9j pokryciem opłat za korzystanie z cmentarzao 
10j zakupem wiązanki kwiatów. 

§ 5 

Łączny koszt organizacji pogrzebu nie może prze-
kraczal kwoty zasiłku pogrzebowego okreclonego 
według odrębnych przepisów obowiązujących 
w dniu pogrzebu. 

§ 6 

Pogrzeb organizuje się na terenie cmentarzy znajdu-
jących się na terenie gminy Mieroszów zgodnie 
z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku in-
formacji o wyznaniu – pogrzeb ma charakter 
cwiecki. 

§ 7 

Wydatki niezbędne na pokrycie kosztów organizacji 
pogrzebu pokrywane są z budżetu gminy. 

§ 8 

Zwrotu wydatków poniesionych na organizację 
pogrzebu należy dochodzil: 
1j od gminy włacciwej ze względu na miejsce za-

mieszkania lub ostatnie miejsce zameldowania 
na pobyt stały osoby zmarłej, jeżeli miejsce to 
było poza terenem gminy Mieroszówo 

2j z ubezpieczenia społecznego, jeżeli zmarły pobie-
rał cwiadczenia z ubezpieczenia społecznegoo 

3j z masy spadkowej pozostałej po zmarłym. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Mieroszowa. 

§ 10 

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

 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIEJSRIEJ 

 JUSTYNA ROGULSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 
NR XXXIII/159/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie stałaeh owwodów głosowania 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw cDz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póun. zm.j oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ct.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póun. zm.j Rada Miejska Mieroszowa na wniosek Burmistrza 
Mieroszowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonuje się podziału Gminy Mieroszów na stałe 
obwody głosowania. 

§ 2 

Podział na stałe obwody głosowania, ich granice 
i numery oraz siedziby obwodowych komisji wy-
borczych okrecla załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Mieroszowa. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXIV/150/2000 Rady Miej-
skiej Mieroszowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania 
oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wybor-
czych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego i podlega ogłoszeniu na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIEJSRIEJ 

 JUSTYNA ROGULSKA 

 
 
 

Załąeznik nr 1 do uehwała Rada Miew-
skiew Mieroszowa nr XXXIII/159/09 
z dnia 26 lutego 2009 r. (poz. 1339a 

 
 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu 
głosowania 

Siedziba Obwodowej 
Romisji Wyborczej 

I Miasto Mieroszów – Plac Niepodległocci,  
ulice: Dąbrowszczaków, Roccielna, Rrótka, Mała, 
Polna. 

Mieroszowskie Centrum Rultury 
ul. Stefana Żeromskiego 28 

58-350 Mieroszów 
tel. 84 58 383 

II Miasto Mieroszów – ulice: Dolna, Miła, Ogrodowa, 
Podgórze, Przejazd, Władysława Reymonta, Juliu-
sza Słowackiego, Zielna, Stefana Żeromskiego. 
Sołectwa: Golińsk, Łączna, Różana. 

Publiczne Gimnazjum 
im. R. Rieclowskiego 

ul. Stefana Żeromskiego 30 
58-350 Mieroszów 

tel. 84 58 357 
III Miasto Mieroszów – ulice: Hoża, Rwiatowa, Łąko-

wa, Adama Mickiewicza, Robotnicza, Słoneczna, 
Strzelców, Szpitalna, Wiejska, Wojska Polskiego. 

Przedszkole Miejskie 
ul. Wolnocci 27 

58-350 Mieroszów 
tel. 84 58 334 

IV Miasto Mieroszów – Aleja Armii Rrajowej, 
ulice: Dworcowa, Nad Potokiem, Sportowa, Tkac-
ka, Wolnocci. 
Sołectwo: Nowe Siodło 

Mieroszowskie Centrum Rultury 
ul. Sportowa 4 

58-350 Mieroszów 
tel. 84 58 318 

V Miasto Mieroszów – ulice: Lecna, Powstańców, 
Wałbrzyska, Wysoka. 
Sołectwo: Rowalowa 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Rowalowej 

ul. Wałbrzyska 38 
58-350 Mieroszów 

tel. 84 58 252 
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VI Sołectwa: Rybnica Lecna, Unisław Śląski Biblioteka Publiczna 
Mieroszowskiego Centrum Rultury 

Filia nr 1 
Unisław Śląski 4b, 
58-350 Mieroszów 

tel. 84 51 522 
VII Sołectwo: Sokołowsko Biblioteka Publiczna 

Mieroszowskiego Centrum Rultury 
Filia nr 2 

ul. Słoneczna 2, Sokołowsko 
58-350 Mieroszów 

tel. 84 58 393 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W O SZYNIE 
NR I/3/2009 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

w sprawie uehwalenia miewseowego planu zagospodarowania przestrzen- 
nego dla waodriwnionaeh terenów w owszarze miasta Olszana 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym cDz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
namij oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ct.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.j, 
w związku z uchwałą nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 
30 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów 
w obszarze miasta Olszyna, po stwierdzeniu zgodnocci z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Olszyna, przyjętego uchwałą nr IV/24/2001 Rady Gminy w Olszynie dnia 
25 kwietnia 2001 r. Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisa ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla wyodrębnionych terenów 
w obszarze miasta Olszyna. 

2. Granice terenów objętych planem oznaczono na 
rysunkach planu, stanowiących załączniki gra-
ficzne nr 1 do 3 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1j załącznik nr 1 – rysunki planu od nr 1 do 

nr 3, sporządzone na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiące inte-
gralną częcl planu, 

2j załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3j załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych. 

Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 

4. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1j przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz 
rysunki planu, 

2j zasad ochrony crodowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

3j zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego – ustalenia w tym za-
kresie zawiera rozdział 2, 

4j wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

5j zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskauników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2 oraz rysunki planu, 

6j szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomocci objętych planem 
miejscowym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera rozdział 2, 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnocląskiego Nr 63 –  7599  – Poz. 1340 

  7j granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2, 

  8j szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2, 

  9j sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2, 

10j zasad budowy, rozbudowy i modernizacji 
systemu komunikacji – ustalenia w tym za-
kresie zawiera rozdział 2, 

11j zasad budowy, rozbudowy i modernizacji 
systemów infrastruktury technicznej – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

12j stawki procentowej, służącej ustaleniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera rozdział 3. 

§ 2 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1j granica obszaru opracowania planuo 
2j linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania – obowiązujące i orientacyjneo 

3j oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-
szące się do ich przeznaczeń oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowaniao 

4j oznaczenia dotyczące zasad kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów, 
obejmujące: 
aj nieprzekraczalne linie zabudowy, 
bj granica strefy ochrony konserwatorskiej, 
cj tereny zieleni wewnętrznej. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie-
wymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyj-
ną. 

§ 3 

Ilekrol w uchwale i na rysunkach planu jest mo-
wa o: 
1j terenie – należy przez to rozumiel teren o okre-

clonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunkach planu 
liniami rozgraniczającymi, 

2j podstawowam przeznaezeniu terenu – należy 
przez to rozumiel przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stal się dominującą 
formą wykorzystania terenu. W ramach prze-
znaczenia podstawowego mieszczą się elementy 
zagospodarowania bezpocrednio z nim związa-
ne, warunkujące prawidłowe korzystanie z tere-
nuo 

3j uzupełniawąeam przeznaezeniu terenu – należy 
przez to rozumiel przeznaczenie, które może 
byl realizowane jako uzupełnienie funkcji pod-
stawowej, na warunkach okreclonych w przepi-
sach szczegółowych uchwałyo 

4j owowiązuwąeew linii rozgraniezawąeew – należy 
przez to rozumiel linię rozgraniczającą tereny 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania, której przebieg oznaczony 
na rysunku  planu  nie  może  ulegal  przesunię-
ciuo 

5j orientaeawnew linii rozgraniezawąeew – należy przez 
to rozumiel linię rozgraniczającą tereny o róż-
nym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospo-
darowania, której przebieg oznaczony na rysun-
ku planu może podlegal modyfikacjom w ra-
mach realizacji planu i przesunięciu w zakresie 
okreclonym w przepisach szczegółowych 
uchwałyo 

6j terenaeh zawudowa mieszkaniowew wednorodzin-
new – należy przez to rozumiel tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej 
w rozumieniu przepisów odrębnycho 

7j o usługaeh – należy przez to rozumiel funkcję 
terenów i obiektów służących działalnocci z za-
kresu: 
aj usług publicznych csportu i rekreacji, kultury 

i rozrywki, opieki społecznej, ochrony zdro-
wia, ocwiaty i nauki, administracji publicznej, 
łącznocci, bezpieczeństwa publicznego, 
w tym straży pożarnejj, 

bj handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw 
i sprzedaży samochodów, 

cj gastronomii, 
dj usług turystyki i odnowy biologicznej, 
ej działalnocci biurowej, administracji cbiura ob-

sługi działalnocci gospodarczej i zarządzania, 
agencje, banki, poradnictwo finansowe 
i prawne, poczta, centrum konferencyjnej, 

fj usług informatycznych i łącznocci, 
gj wystawienniczej i targowej, 
hj projektowania i innych form pracy twórczej, 
ij drobnych usług rzemieclniczych związanych 

z obsługą gospodarstw domowych, w tym 
usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawiec-
kich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, 
piekarniczych i produkcji cukierniczej oraz 
usług naprawy sprzętu codziennego użytku, 
z wyłączeniem naprawy samochodów i mo-
tocykli, 

jj kultury i rozrywki, 
kj sportu i rekreacji, 
lj ochrony zdrowia copieka zdrowotnaj, 
mj ocwiaty cedukacjij i nauki, 
nj działalnocci kocciołówo 

8j terenie usługowo-produkeawnam – należy przez 
to rozumiel tereny lub obiekty zagospodarowa-
ne równoczecnie pod wszystkie lub jedną z niżej 
wymienionych rodzajów użytkowania terenu 
i zabudowy, z uwzględnieniem zastrzeżeń i wa-
runków zawartych w ustaleniach szczegółowych 
planu: 
aj produkcję, 
bj magazyny, składy, hurtownie, 
cj stolarstwo, 
dj obsługę komunikacji samochodowej i trans-

portu, 
ej usługi, w zakresie okreclonym w pkt 7o 

9j owsłudze komunikaewi samoehodowew i transpor-
tu – należy przez to rozumiel: 
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– obiekty sprzedaży, obsługi i naprawy samo-
chodów oraz motocykli, 

– obiekty sprzedaży i naprawy sprzętu budow-
lanego i rolniczego, 

– stacje paliw na gaz płynnyo 
10j terenie funkewi mieszanew – mieszkaniowew oraz 

usługowew – należy przez to rozumiel tereny 
użytkowe równoczecnie pod wszystkie lub jed-
ną z niżej wymienionych rodzajów użytkowania 
terenu i zabudowy, z uwzględnieniem zastrze-
żeń warunków zawartych w ustaleniach szcze-
gółowych planu: 
aj zabudowę mieszkaniową jednorodzinnej 

i letniskowej crekreacji indywidualnejj, 
bj usługi, w zakresie okreclonym w pkt 7o 

11j terenaeh sportu i rekreaewi – należy przez to 
rozumiel tereny kubaturowych i terenowych 
obiektów sportu, rekreacji i wypoczynku oraz 
tereny parków rozrywki/edukacyjnych oraz te-
reny festynów, imprez edukacyjno-rozrywko-
wych, krajoznawczo-historycznych i promocyj-
no-wystawowych, wraz z funkcjami uzupełnia-
jącymi clokalizowanymi na warunkach ustalo-
nych w planiej, pozwalającymi na prawidłową 
organizację działalnocci podstawowej i obsługę 
użytkowników, obejmującymi: 
aj zabudowę usługową, w zakresie okreclonym 

w pkt 7 lit. c, d, 
bj parkingi, 
cj obiekty infrastruktury technicznej: 

12j nieprzekraezalnew linii zawudowa – należy przez 
to rozumiel linię, która nie może byl przekro-
czona przy sytuowaniu budynku. Nie dotyczy 
ona ryzalitów, okapów, przysionków, ganków, 
witryn, wykuszy, klatek schodowych i scho-
dów wysuniętych do 1,5 m i na szerokocci do 
3,5 mo 

13j przestrzeni puwlieznew – należy przez to rozu-
miel obszar obejmujący tereny dróg publicz-
nych, placów i zieleni urządzonej, oznaczone 
symbolem: RD. Integralną częccią przestrzeni 
publicznej mogą byl: ogrodzenia, elementy ma-
łej architektury, nocniki reklam, zieleń, elewacje 
frontowe budynków i inne elementy zagospo-
darowaniao 

14j urządzeniaeh infrastruktura teehnieznew – nale-
ży przez to rozumiel obiekty budowlane i urzą-
dzenia zlokalizowane na terenie gminy, obejmu-
jące: 
aj urządzenia wodociągowe, 
bj urządzenia kanalizacyjne, 
cj sieci elektroenergetyczne, 
dj sieci gazownicze, 
ej stacjonarne i ruchome sieci telekomunika-

cyjne, 
fj urządzenia radiokomunikacyjneo 

15j wskaźniku zawudowa – należy przez to rozu-
miel wartocl stanowiącą stosunek powierzch-
ni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych 
cw tym gospodarczych i garażyj w obrębie 
działki do powierzchni tej działkio wyklucza 
się etapowanie inwestycji w sposób niespełnia-
jący wymagań dot. wskaunika zabudowy dział-
ki w poszczególnych rozpatrywanych etapacho 

16j wasokośei wudanku – jest to wysokocl mie-
rzona w metrach w linii elewacji frontowej od 
poziomu terenu cw odniesieniu do gruntu ro-
dzimegoj i odnosząca się do: 
aj okapu  obiektu  w  wypadku  dachu  stro-

mego, 
bj pełnej wysokocci elewacji frontowej cgzym-

suj attyki obiektu w wypadku dachu pła-
skiegoo 

17j daehu sametraeznam – należy przez to rozu-
miel dach o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci oraz symetrii układu połaci w płaszczyunie 
cciany usytuowanej w linii zabudowyo 

18j owiektaeh o funkewaeh pomoeniezaeh – należy 
przez to rozumiel obiekty gospodarcze i wiaty 
oraz garaż na potrzeby własne, 

19j owszar zieleni wewnitrznew – należy przez to 
rozumiel obszar wyłączony z lokalizacji budyn-
ków, którego co najmniej w 50% powierzchni 
wyznaczonej na rysunku planu należy zagospo-
darowal pod zieleń urządzoną wysoką i niskąo 
1 drzewo winno przypadal na co najmniej 
50 m2 wymaganej do zagospodarowania pod 
zieleń powierzchni. 
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R o z d z i a ł  2 

Ustalenia szezegółowe 
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3. Ustala się następujące ogólne zasady budowy, 

rozbudowy i modernizacji systemów infrastruk-
tury technicznej: 
1j na terenach zabudowy mieszkaniowej, usłu-

gowej, mieszanej, zagrodowej oraz na tere-
nach obiektów produkcyjnych i na terenach 
sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację 
urządzeń infrastruktury technicznej, obsługu-
jących wyłącznie obszar planu lub jego częcl, 
na warunkach okreclonych dla poszczegól-
nych terenów, 

2j nowe sieci należy prowadzil w liniach roz-
graniczających ulic w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi, 

3j dopuszcza się lokalizację nowych sieci poza 
terenami, jeżeli przebiegi te wynikają z: 
aj ustaleń włacciwych programów i koncep-

cji rozwoju poszczególnych sieci infra-
struktury, 

bj warunków terenowych i ukształtowania 
terenu oraz potrzeby zgodnego z wymo-
gami technicznymi poprowadzenia sieci. 

4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się in-
stalowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze 
uródeł niekonwencjonalnych, za wyjątkiem tur-
bin wiatrowych. 

5. Niekonwencjonalne uródła energii nie mogą po-
wodowal konfliktu z podstawowym przezna-
czeniem terenu, ustalonym w planieo a parame-

try tych urządzeń – powierzchnia zabudowy 
i wysokocl – muszą odpowiadal wymogom 
okreclonym dla danego terenu. 

R o z d z i a ł  3 

Przepisa końeowe 

§ 14 

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokocci 30%. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 JAN WRÓBLEWSKI 
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Załąeznik nr 1 do uehwała Rada 
Miewskiew w Olszanie nr I/3/2009 
z dnia 25 lutego 2009 r. (poz. 1340a 
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Załąeznik nr 2 do uehwała Rada 
Miewskiew w Olszanie nr I/3/2009 
z dnia 25 lutego 2009 r. (poz. 1340a 

 
 

w sprawie uehwalenia miewseowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla waodriwnionaeh terenów w owszarze miasta Olszana 

 
 

Rozstrzagniieie dot. sposowu rozpatrzenia uwag złożonaeh 
do prowektu miewseowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla waodriwnionaeh terenów w owszarze miasta Olszana 
 
 
W czasie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 25 listopada 2008 r. do 23 grudnia 
2008 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych 
terenów w obszarze miasta Olszyna 

uwag nie zgłoszono. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załąeznik nr 3 do uehwała Rada 
Miewskiew w Olszanie nr I/3/2009 
z dnia 25 lutego 2009 r. (poz. 1340a 

 
 

w sprawie uehwalenia miewseowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla waodriwnionaeh terenów w owszarze miasta Olszana 

 
 

Rozstrzagniieie o sposowie realizaewi, zapisanaeh w zmianaeh planu 
inwestaewi z zakresu infrastruktura teehnieznew, 

które należą do zadań własnaeh gmina, 
oraz zasadaeh ieh finansowania 

 
 
1. Tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w stanie istnieją-

cym są wyposażone w sieci infrastruktury technicznej oraz posiadają dostęp do dróg pu-
blicznych. 

 
2. Na terenach objętych planem nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy 

– związane z obsługą tych terenów. 
 
3. Zakłada się, że niezbędne do obsługi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, związa-

ne z bezpocrednią obsługą zabudowy, będą realizowane przez poszczególnych inwesto-
rów oraz przedsiębiorstwa energetyczne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU Ś ĄSKIM 
NR XXXIII/211/09 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie poworu podatku od nieruehomośei, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów i wanagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ct.j. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.j oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ct.j. Dz. U. Nr 121, poz. 844 
z 2006 z. ze zm.j, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym ct.j. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006 r. ze zm.j oraz art. 6 ust. 8 
ustawy z dnia 30 paudziernika 2002 r. o podatku lecnym cDz. U. Nr 200, 
poz. 1682 z 2002 r. ze zm.j Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomocci, 
podatku rolnego i podatku lecnego od osób 
fizycznych, w drodze inkasa na terenie Gminy 
Stronie Śląskie. 

2. Inkaso podatków od nieruchomocci, rolnego 
i lecnego powierza się sołtysom wsi Gminy 
Stronie Śląskie, którzy odprowadzą zainkasowa-
ną gotówkę na rachunek bankowy, w dniu na-
stępującym po terminie płatnocci podatku. Rozli-
czenie po tym terminie obciąża inkasenta nali-
czeniem odsetek podatkowych. Inkasent odpo-
wiada całym swoim majątkiem za pobrane, a 
niewpłacone w terminie podatki. 

§ 2 

Dla inkasentów okreclonych w § 1 pkt 2 ustala się 
następującą wysokocl prowizji od sumy zainkaso-
wanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miej-
skiego w Stroniu Śląskim podatków: 
– Wiec Bolesławów    – 20%o 
– Wiec Goszów    – 20%o 
– Wiec Ramienica   – 50%o 
– Wiec Rletno     – 20%o 
– Wiec Nowy Gierałtów  – 20%o 
– Wiec Stara Morawa   – 20%o 
– Wiec Stary Gierałtów  – 15%o 
– Wiec Strachocin    – 20%o 
– Stronie Śląskie Wiec   – 15%. 
Prowizja będzie wypłacona w terminie 14 dni po 
dokonaniu rozliczenia kwitariusza przychodowego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Stronia Śląskiego. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXV/309/05 Rady Miejskiej 
w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. 
w sprawie poboru podatku od nieruchomocci, rol-
nego i lecnego w drodze inkasa oraz okreclenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnocląskiego. 
 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSRIEJ 

 RYSZARD SULIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I UMINY ŚWIERZAWA 
NR XXVII/128/2009 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

w sprawie regulaminów określawąeaeh wasokośei stawek i szezegółowe 
warunki przaznawania dodatków do wanagrodzeń nauezaeieli zatrudnionaeh 
w szkołaeh podstawowaeh, gimnazwaeh i przedszkolaeh prowadzonaeh przez 
                          Miasto i Umini Świerzawa w roku 2009 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym ctekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. 
zm.j oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 i 2 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela ctekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póun. zm.j z uwzględnieniem rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
cci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy cDz. U. Nr 22, poz. 181 
z póun zm.j Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Przepisa ogólne 

§ 1 

Ilekrol w regulaminie jest mowa o: 
1j Rarcie Nauczyciela – należy przez to rozumiel 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Rarta na-
uczyciela cDz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z póun. zm.j, 

2j rozporządzeniu – należy przez to rozumiel roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokocci mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy cDz. U. Nr 22, poz. 181 z póun. zm.j, 

3j organie prowadzącym szkołę, placówkę ocwia-
tową – należy przez to rozumiel Miasto i Gminę 
Świerzawa, 

4j szkole – należy przez to rozumiel szkoły pod-
stawowe, gimnazja i przedszkola będące jed-
nostkami organizacyjnymi Gminy, 

5j klasie – należy przez to rozumiel także oddział 
lub grupę, 

6j roku szkolnym – należy przez to rozumiel okres 
pracy szkoły, placówki ocwiatowej, od 1 wrze-
cnia danego roku do 31 sierpnia roku następne-
go, 

7j uczniu – należy przez to rozumiel także wy-
chowanka, 

8j nauczycielu – należy przez to rozumiel nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkołach, pla-
cówkach ocwiatowych i opiekuńczo-wycho-
wawczych  prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Świerzawa, 

9j dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumiel dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt 4, 

10j tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumiel tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa 
w art. 42a, 42b i 42c Rarty Nauczyciela i § 1 
ust. 1 rozporządzenia. 

§ 2 

Ustala się regulaminy okreclające wysokocl stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania 
i wypłacania: 
1j dodatku za wysługę lat, 
2j dodatku motywacyjnego, 
3j dodatku funkcyjnego, 
4j dodatku za warunki pracy, 
5j wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraunych zastępstw, 
6j dodatku mieszkaniowego, 
7j dodatku wiejskiego, 
8j nagród i innych cwiadczeń wynikających ze sto-

sunku pracy. 

§ 3 

Wysokocl, warunki oraz zasady wypłacania na-
uczycielom: 
1j dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
2j nagród jubileuszowych, 
3j zasiłku na zagospodarowanie, 
4j odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 
5j odpraw z tytułu przejccia na emeryturę lub ren-

tę, 
6j dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze 

nocnej, 
okreclają odpowiednie przepisy Rarty Nauczyciela 
i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

R o z d z i a ł  II 

Regulamin przaznawania dodatku za wasługi lat 

§ 4 

1. Wysokocl oraz warunki nabywania przez na-
uczyciela prawa do dodatku za wysługę lat 
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okreclają przepisy art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3 
i 4 Rarty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.  

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycie-
lowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie 
oraz dni nieobecnocci w pracy z powodu nie-
zdolnocci do pracy wskutek choroby, urlopu 
macierzyńskiego bądu koniecznocci sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem 
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagro-
dzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

R o z d z i a ł  III 

Regulamin przaznawania dodatku motawaeawnego 

§ 5 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest uzyskanie szczegółowych 
osiągnięl dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, a w szczególnocci za: 
1j uzyskanie przez uczniów co najmniej dobrych 

osiągnięl dydaktyczno-wychowawczych po-
twierdzonych wynikami klasyfikacji lub pro-
mocji, efektami egzaminów i sprawdzianów 
albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, 
zawodach, 

2j jakocl cwiadczonej pracy, 
3j ocenę pracy nauczyciela, 
4j zaangażowanie w realizację czynnocci i zajęl, 

o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Rarty 
Nauczyciela. 

2. O wysokocci dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów placówek decydują w szczególnocci na-
stępujące kryteria: 
1j umiejętnocl racjonalnego gospodarowania 

crodkami finansowymi placówki, 
2j sprawnocl organizacyjna w realizacji zadań 

szkoły, 
3j wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-

chowawczej placówki, 
4j umiejętnocl pozyskiwania dodatkowych 

crodków na działania edukacyjne i inwesty-
cyjne. 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
okreclony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuż-
szy niż 6 miesięcy, przyznawany po przepraco-
waniu 6 miesięcy w danej placówce. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może 
przekroczyl 20% jego wynagrodzenia zasadni-
czego. 

3. Wysokocl dodatku wylicza się proporcjonalnie 
do przepracowanego okresu. Dodatek ustala się 
dzieląc kwotę przez trzydziecci dni i mnożąc 
przez dni przepracowane. 

4. Wysokocl dodatku motywacyjnego dla nauczy-
cieli oraz nauczycieli, którym powierzono funkcję 
wicedyrektora, ustala dyrektor placówki, za wy-
jątkiem dyrektora, któremu wysokocl dodatku 
ustala Burmistrz. 

5. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie 
art. 18 i 19 Rarty Nauczyciela dodatek motywa-
cyjny ustala dyrektor placówki, do której na-
uczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opi-
nii dyrektora placówki poprzedniej. 

R o z d z i a ł  IV 

Regulamin przaznawania dodatku funkeawnego 

§ 7 

1. Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom, 
którym powierzono niżej okreclone stanowisko: 

Lp. 
Stanowisko 

kierownicze / dodatkowe 
zadania 

Wysokocl 
dodatku 

funkcyjnego 
cmiesięczniej 

1. Dyrektor szkoły liczącej do 8 od-
działów 

20–40%* 

2. Dyrektor szkoły liczącej 9 oddzia-
łów i więcej 

25–60%* 

3. Wicedyrektor szkoły 10–30%* 
4. Za wychowawstwo klasy 

Liczba dzieci do 20 uczniów 
od 21–30 uczniów 
powyżej 30 uczniów  
Za sprawowanie funkcji opiekuna 
stażu 

4%** 
5%** 
7%** 
3%** 

* wynagrodzenia zasadniczego 
** credniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego cart. 30, 

ust. 3 Rarty Nauczycielaj zaokrąglone do pełnych złotych 
 
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyzna-

je się za warunki organizacyjne placówki, 
w tym: liczbę oddziałów, liczbę zastępców, 
zmianowocl, liczbę budynków, w których funk-
cjonuje szkoła. 

3. Wysokocl dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoły ustala burmistrz, a dla nauczyciela zajmu-
jącego stanowisko wicedyrektora dyrektor szko-
ły. 

4. Dyrektorom i wicedyrektorom przysługuje tylko 
jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytu-
łów do dwu lub więcej dodatków funkcyjnych 
przysługuje dodatek wyższy.  

5. W razie zbiegu tytułów do dwu lub więcej do-
datków, nauczycielowi przysługuje dodatek 
funkcyjny z każdego z tytułów. 

6. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków opiekuna stażu przysługują za każ-
dą osobę odbywającą staż i powierzoną nauczy-
cielowi.  

7. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków wychowawcy klasy przysługują za 
każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależ-
nie od wymiaru czasu pracy. 

8. Wysokocl dodatku funkcyjnego wylicza się pro-
porcjonalnie do przepracowanego okresu. Doda-
tek ustala się dzieląc kwotę przez trzydziecci dni 
i mnożąc przez dni przepracowane. 

R o z d z i a ł  V 

Regulamin przaznawania dodatku za warunki praea 

§ 8 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla 
zdrowia warunkach okreclonych w przepisach 
§ 7 i 8 rozporządzenia. 
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2. Wysokocl dodatku, o którym mowa w ust. 1, 
uzależniona jest od: 
1j stopnia trudnocci lub uciążliwocci dla zdrowia 

realizowanych prac lub zajęl, 
2j wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-

runkach, o których mowa w ust. 1. 
3. Dodatek za prace w trudnych warunkach przy-

sługuje: 
1j nauczycielom prowadzącym zajęcia dydak-

tyczne i wychowawcze w przedszkolach 
specjalnych cplacówkachj, szkołach specjal-
nych cklasachj oraz prowadzących indywidu-
alne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego – w wysokocci 20% 
stawki za godzinę wynagrodzenia zasadni-
czego – proporcjonalnie do realizowanego 
wymiaru godzin, 

2j dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się 
w całocci, jeżeli nauczyciel realizuje w tych 
warunkach cały obowiązujący go wymiar go-
dzin oraz gdy nauczyciel, któremu powierzo-
no stanowisko kierownicze w szkole, realizu-
je w tych warunkach obowiązujący go wy-
miar godzin. 

4. Wysokocl dodatków za warunki pracy 
z uwzględnieniem warunków, o których mowa 
w ust. 2, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, 
a dla dyrektora Burmistrz. 

R o z d z i a ł  VI 

Regulamin  szezegółowego  owliezania  wanagro-
dzenia za godzina ponadwamiarowe i godzina 
                      doraźnaeh zastipstw 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i doraunego zastępstwa ustala się dzieląc 
przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
cłącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli 
praca w godzinach ponadwymiarowych i dorau-
nego zastępstwa odbywa się w takich warun-
kachj przez miesięczną liczbę godzin obowiąz-
kowego wymiaru zajęl dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęl nauczyciela, o której mowa 
w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z za-
okrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, 
że czas zajęl do 0,5 godziny pomija się, a co 
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

3. Dla obliczenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których zajęcia 
rozpoczynają się lub kończą w crodku tygodnia, 
za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwy-
miarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar za-
jęl okreclony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na 
podstawie art. 42 ust. 7 Rarty Nauczyciela, po-
mniejszony o 1/5 tego wymiaru, za każdy dzień 
ustawowo wolny od pracy. 

§ 10 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw 
ustala się jak za jedną godzinę ponadwymiaro-
wą. 

2. Godziny doraunych zastępstw przepracowane 
przez nauczycieli szkoły w danym miesiącu będą 
zatwierdzane do wypłaty przez Burmistrza. 

R o z d z i a ł  VII 

Regulamin przaznawania dodatku mieszkaniowego 

§ 11 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 
zajęl w szkołach położonych na terenie Miasta 
i Gminy przysługuje dodatek mieszkaniowy 
w wysokocci: 
1j 2% minimalnego wynagrodzenia dla jednej 

osoby, 
2j 3% minimalnego wynagrodzenia dla dwóch 

osób, 
3j 4% minimalnego wynagrodzenia dla trzech 

osób, 
4j 5% minimalnego wynagrodzenia dla czterech 

i więcej osób. 
2. Dodatek mieszkaniowy zależny jest od: 

1j liczby członków rodziny,  
2j od wysokocci minimalnego wynagrodzenia 

ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej obowiązującego w danym roku kalen-
darzowym. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamiesz-
kujących: 
1j małżonka, 
2j rodziców nauczyciela pozostających na wy-

łącznym utrzymaniu nauczyciela, 
3j pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

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

4j pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukończe-
nia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 25 roku życia, 

5j dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego uródła dochodów. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, 
o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymują-
cy dodatek jest obowiązany niezwłocznie po-
wiadomil dyrektora szkoły. 

5. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkują-
cemu z nim stale, będącemu także nauczycie-
lem, przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy. 

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

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez 
wskazanego przez niego pracodawcę. 

8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły 
na podstawie złożonego wniosku, a dyrektorowi 
Burmistrz. 
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9. Dodatek mieszkaniowy przysługuje z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym złożono wniosek o jego przyznanie. 

10. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania 
pracy, a także w okresach: 
1j niewykonywania pracy, za który przysługuje 

wynagrodzenie, 
2j pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego, 
3j odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowegoo w przypadku, 
gdy z nauczycielem powołanym do służby 
wojskowej zawarta była umowa o pracę na 
czas okreclony, dodatek wypłaca się nie 
dłużej niż do końca okresu na który umowa 
ta została zawarta, 

4j korzystania z urlopu wychowawczego 
i urlopu macierzyńskiego przewidzianego 
w odrębnych przepisach. 

R o z d z i a ł  VIII 

Regulamin przaznawania dodatku wiewskiego 

§ 12 

1. Wysokocl oraz warunki nabywania przez na-
uczyciela prawa do dodatku wiejskiego okreclają 
przepisy art. 54 ust. 5 Rarty Nauczyciela. 

2. Dodatek wiejski przysługuje w okresie wykony-
wania pracy, a także w okresach:  
1j niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2j pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go, 
3j korzystania z urlopu wychowawczego i urlo-

pu macierzyńskiego. 

R o z d z i a ł  IX 

Nagroda i inne świadezenia wanikawąee 
ze stosunku praea 

§ 13 

1. Środki przeznaczone na nagrody stanowiące 
0,8% planowanego rocznego osobowego fun-
duszu wynagrodzeń przekazywane są bezpo-
crednio do budżetów placówek z przeznacze-
niem na nagrody, którymi dysponuje dyrektor. 

2. Środki przeznaczone na nagrody stanowiące 
0,2% planowanego rocznego osobowego fun-
duszu wynagrodzeń przeznacza się na nagrody 
dla nauczycieli będące w dyspozycji Burmistrza. 

§ 14 

Nagroda ma charakter uznaniowy i może byl przy-
znana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole 
co najmniej 1 roku za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuńcze. 

§ 15 

1. Nagrody Burmistrza przyznawane są za osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze 
oraz za działania zmierzające do podnoszenia po-
ziomu tych osiągnięl. 

2. Nagrodę Burmistrza otrzymują nauczyciele i na-
uczyciele pełniący funkcje kierownicze w szko-
łach, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej i opiekuńczej w szczególnocci za: 
  1j dbałocl o wysoką jakocl zajęl dydaktycz-

nych poprzez stałe podnoszenie poziomu 
wiedzy merytorycznej i metodycznejo 

  2j osiąganie wymiernych efektów w pracy dy-
daktycznej ckonkursy przedmiotowe, olim-
piady, wysokie wyniki w sprawdzianach 
kompetencjijo 

  3j podejmowanie działań na rzecz urządzenia 
i wyposażenia własnego warsztatu pracyo 

  4j wzorową realizację zajęl dydaktycznych po-
twierdzoną wynikami nadzoru pedagogicz-
nego lub oceną jej uczestnikówo 

  5j dbałocci o jakocl kontroli i oceny oraz anali-
zy własnej pracy dydaktycznejo 

  6j wykazywanie się pomysłowoccią i inicjaty-
wą w stosowaniu różnych form, metod 
i crodków aktywizowania uczniów w proce-
sie nauczania i wychowaniao 

  7j rozwijanie indywidualnych cech uczniów 
i wspomaganie ich wszechstronnego rozwo-
juo 

  8j prowadzenie działalnocci mającej na celu 
zwalczanie wcród dzieci i młodzieży przeja-
wów patologii społecznejo 

  9j współpraca ze crodowiskiem szkoły celem 
ujednolicenia procesu wychowawczegoo 

10j doskonalenie własnego warsztatu pracy po-
przez ustawiczne podnoszenie swoich kwa-
lifikacjio 

11j podejmowanie działań innowacyjnych i no-
watorskicho 

12j opracowanie i upowszechnianie własnych 
docwiadczeń pedagogicznycho 

13j kierowanie zespołem samokształceniowym, 
problemowym i współpracę z Ocrodkiem 
Doskonalenia Nauczycielio 

14j zaangażowanie w pracę na rzecz szkołyo 
15j wzorowe prowadzenie dokumentacjio 
16j podejmowanie współpracy z instytucjami 

i organizacjami celem wspomagania działal-
nocci statutowej szkoły, 

17j działania skierowane do społecznocci lokal-
nej i realizowane poza godzinami pracy, 
a wpływające  na  poziom  edukacji  i  roz-
wijanie zainteresowań wcród dzieci i mło-
dzieży. 

3. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymal dyrektorzy 
szkół, uzyskujących wymierne efekty w zakre-
sie: 
1j bardzo dobrej organizacji pracy szkołyo 
2j zapewnienia optymalnych warunków do re-

alizacji zadań statutowych szkołyo 
3j diagnozowania pracy szkołyo 
4j dbałocci o wysoki poziom pracy szkoły, po-

przez odpowiedni dobór kadryo 
5j osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyni-

ków dydaktyczno-wychowawczych, liczny 
udział uczniów w konkursach, zawodach 
sportowych itp.o 
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6j inicjowania różnych działań rady pedagogicz-
nej służących podnoszeniu jakocci pracy 
szkołyo 

7j organizowania pomocy nauczycielom w za-
kresie warsztatu pracy i doskonalenia zawo-
dowegoo 

  8j włacciwego gospodarowania crodkami fi-
nansowymio 

  9j pozyskiwania crodków pozabudżetowych na 
rzecz szkołyo 

10j dbałocl o bazę szkoły – remonty, inwesty-
cje, prace wykonywane we własnym zakre-
sieo 

11j wszechstronnej współpracy ze crodowi-
skiem szkoły. 

§ 16 

Nauczyciele, dyrektorzy szkół typowani do nagrody 
Burmistrza powinni posiadal wyróżniającą ocenę 
pracy z ostatnich 5 lat. 

§ 17 

1. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje nagrodę 
z własnej inicjatywy lub na wniosek, z którym 
mają prawo wystąpil: 
1j w stosunku do dyrektora: 

aj radni Miasta i Gminy, 
bj pracownicy nadzoru pedagogicznego, 
cj Zastępca Burmistrza,  
dj rada rodziców lub rada szkoły, 
ej organizacje związków zawodowych, 

2j w stosunku do nauczyciela: 
aj dyrektor szkoły, 
bj zakładowe organizacje związkowe, 
cj Burmistrz Miasta i Gminy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 
dla nauczyciela przez innych wnioskodawców 
niż dyrektor winien byl złożony na picmie wraz 
z jego szczegółowym uzasadnieniem do dyrekto-
ra szkoły. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody należy wy-
stąpil nie póuniej niż do dnia 20 wrzecnia dane-
go roku.  

5. Wnioski o nagrody Burmistrza należy składal 
w Referacie Ocwiaty Urzędu Miasta i Gminy 
Świerzawa w terminie wymienionym w ust. 4. 

6. Nagrody, o których mowa w § 13, przyznawane 
są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach nagrody mo-
gą byl przyznawane w innym terminie. 

7. Wnioskowanie o przyznanie nagrody Burmistrza 
nie wyłącza możliwocci wnioskowania o inny 
rodzaj nagrody specjalnej dla nauczyciela. 

§ 18 

1. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa 
ustala się w wysokocci nie wyższej niż 100%, 
a nie niższej niż 75% miesięcznego wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 
z przygotowaniem pedagogicznym. 

2. Nagroda dyrektora nie może przekroczyl 70% 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela mianowanego z przygotowaniem pe-
dagogicznym. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Świerzawa 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA I GMINY 

 MARIAN MATUSIAK 
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Załąeznik do uehwała Rada Miasta 
i Umina Świerzawa nr XXVII/128/2009 
z dnia 25 lutego 2009 r. (poz. 1342a 
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1343 

UCHWAŁA RADY UMINY DZIADOWA KŁODA 
NR XXII/113/09 

z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia granie i numerów stałaeh owwodów głosowania 
oraz określenia siedziw Owwodowaeh Komiswi Waworezaeh na terenie Umina 
                                           Dziadowa Kłoda 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ct.j. z 2003 r. 
Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z póun. zm.j Rada Gminy Dziadowa Rłoda uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Na terenie Gminy Dziadowa Rłoda tworzy się 
trzy stałe obwody głosowania. 

2. Granice, numery obwodów oraz siedziby Obwo-
dowych Romisji Wyborczych okrecla załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr V/26/07 Rady Gminy Dzia-
dowa Rłoda z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
ustalenia granic i numerów stałych obwodów gło-
sowania oraz okreclenia siedzib Obwodowych 

Romisji Wyborczych na terenie Gminy Dziadowa 
Rłoda. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 GRZEGORZ OTWINOWSKI 
 
 
 
 

Załąeznik nr 1 do uehwała Rada Umi-
na Dziadowa Kłoda nr XXII/113/09 
z dnia 25 marea 2009 r. (poz. 1343a 

 
 
 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 
Romisji wyborczej 

1 
Dziadowa Rłoda 
Stradomia Dolna 

Gimnazjum 
w Dziadowej Rłodzie 

ul. Słoneczna 5 
te. c062j 785-17-80 

2 

Dziadów Most 
Gołębice 

Lipka 
Miłowice 

Szkoła Podstawowa 
w Miłowicach 
Miłowice 26 

tel. c062j 785-12-90 

3 
Dalborowice 
Gronowice 
Radzowice 

Szkoła Filialna 
w Dalborowicach 

ul. Namysłowska 21 
tel. c062j 785-95-76 
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UCHWAŁA RADY UMINY DZIERŻONIÓW 
NR XXXIII/304/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie zmiana uehwała nr XXI/273/08 Rada Umina Dzierżoniów z dnia 
27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wanagrodzenia 
dla nauezaeieli poszezególnaeh stopni awansu zawodowego na 2009 rok 
w eziśei należąeew do kompetenewi Umina Dzierżoniów wako organu 
            prowadząeego przedszkola, szkoła podstawowe i gimnazwa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ct.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. 
zm.j oraz art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela ct.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z póun. zm.j Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W § 5 ust. 2 uchwały nr XXIX/273/08 Rady Gminy 
Dzierżoniów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego na 
2009 r. w częcci należącej do kompetencji Gminy 
Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszko-
la, szkoły podstawowe i gimnazja skrecla się 
punkt 2. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ADAM JAN MAK 
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UCHWAŁA RADY UMINY  UBIN 
NR XXXI/159/2009 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

w sprawie uehwalenia regulaminu przaznawania i wapłaeania niektóraeh 
składników wanagrodzenia oraz nagród z funduszu speewalnego, a także 
dodatku mieszkaniowego nauezaeielom poszezególnaeh stopni awansu 
zawodowego zatrudnionam w przedszkolu szkołaeh i prowadzonaeh przez 
                                              Umini  uwin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ct.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591o z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220o Nr 62, poz. 558o Nr 113, poz. 984o Nr 153, poz. 1271o 
Nr 214, poz. 1806o z 2003 r. Nr 80, poz. 717o Nr 162, poz. 1568o 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055o Nr 116, poz. 1203o z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337o z 2007 r. Nr 48, poz. 327o Nr 138, poz. 974o Nr 138, poz. 974o 
Nr 173, poz. 1218o z 2008 r. Nr 180, poz. 1111j i art. 30 ust. 6 i 10, 
art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela ct.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674o Nr 170, poz. 1218o Nr 220, poz. 1600o z 2007 r. Nr 17, poz. 95o 
Nr 80, poz. 542o Nr 102, poz. 689o Nr 158, poz. 1103o Nr 191, poz. 1369o 
Nr 247, poz. 1821o z 2008 r. Nr 145, poz. 917o z 2009 r. Nr 1, poz. 1j, 
w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokocci minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy cDz. U. Nr 22, poz. 181o z 2006 r. Nr 43, poz. 293o 
z 2007 r. Nr 56, poz. 372o z 2008 r. Nr 42, poz. 257j Rada Gminy Lubin 
uchwala, co następuje: 
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Postanowienia wstipne 

§ 1 

Ilekrol w regulaminie jest mowa o: 
  1j szkole – należy przez to rozumiel szkoły 

i przedszkole prowadzone przez Gminę Lubin, 
  2j nauczycielach – należy rozumiel przez to na-

uczycieli, wychowawców i innych pracowni-
ków pedagogicznych zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, o których mowa w pkt 1, 

  3j dyrektorze szkoły – rozumie się przez to dyrek-
tora szkoły lub przedszkola, o których mowa 
w pkt 1, 

  4j klasie – należy przez to rozumiel także oddział 
lub grupę, 

  5j Rarcie Nauczyciela – rozumie się przez to 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Rarta Na-
uczyciela cDz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z póun. zm.j, 

  6j rozporządzeniu – rozumie się przez to rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
cci minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę 
w dniu wolnym od pracy cDz. U. Nr 22, 
poz. 181 z póun. zm.j, wydane na podstawie 
art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2 Rarty 
Nauczyciela, 

  7j tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumiel tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa 
w art. 42 ust. 3–3c, ust. 4a, ust. 6 i ust. 7 
pkt 3 oraz art. 42a ust. 1 Rarty Nauczyciela, 

  8j stawce wynagrodzenia zasadniczego – należy 
przez to rozumiel minimalną stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego okrecloną zgodnie z rozpo-
rządzeniem lub ustaloną na podstawie art. 30 
ust. 10 Rarty Nauczyciela, 

  9j Wójcie Gminy – rozumie się przez to Wójta 
Gminy Lubin, 

10j Gminie – rozumie się przez to Gminę Lubin. 

R o z d z i a ł  1 

Dodatek motawaeawna 

§ 2 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest: 
1j uzyskiwanie szczególnych osiągnięl dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególnocci: 
aj uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

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

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

cj pełne rozpoznanie crodowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opiekio 

2j wprowadzanie innowacji pedagogicznych 
skutkujących efektami w procesie kształcenia 
i wychowania, a w szczególnocci: 
aj opracowanie i wdrażanie innowacyjnych 

programów własnych, 
bj realizowanie trecci dydaktycznych nowa-

torskimi metodamio 
3j zaangażowanie w realizację czynnocci i zajęl 

opiekuńczych oraz wychowawczych wynika-
jących z potrzeb i zainteresowań uczniów, a 
w szczególnocci: 
aj inicjowanie i prowadzenie nadobowiązko-

wych zajęl pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych, 

bj udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stocci szkolnych, 

cj udział w zespołach przedmiotowych 
i innych, 

dj opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie placówki ocwiato-
wej, 

ej prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form aktywnocci w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

fj aktywne realizowanie zadań związanych 
z zapewnieniem i podnoszeniem poziomu 
bezpieczeństwa uczniów, 

gj aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkołyo 

4j szczególnie efektywne wypełnianie zadań 
i obowiązków związanych z powierzonym 
stanowiskiem, a w szczególnocci: 
aj systematyczne i efektywne przygotowy-

wanie się do przydzielonych obowiązków, 
bj podnoszenie kwalifikacji i umiejętnocci 

zawodowych, 
cj wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
dj dbałocl o estetykę i sprawnocl powierzo-

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

ej prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

fj rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

gj przestrzeganie dyscypliny pracyo 
5j realizowanie w szkole zadań wynikających 

z priorytetów organu prowadzącego, w tym: 
aj realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw 

istotnie zwiększających udział i rolę szkoły 
w crodowisku lokalnym, 

bj współpraca z dyrektorem szkoły w działa-
niach na rzecz pozyskiwania dodatkowych 
crodków zewnętrznych, zwłaszcza crod-
ków unijnych. 

2. Dla dyrektorów placówek ocwiatowych ustala 
się następujące, dodatkowe kryteria dodatku 
motywacyjnego: 
1j zarządzanie szkołą zapewniające rozwój i do-

skonalenie jakocci jej pracy, 
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2j preferowanie działań organizacyjnych i peda-
gogicznych skutkujących atrakcyjną ofertą 
edukacyjną, 

3j szybkie i wszechstronne rozpoznawanie po-
trzeb uczniów i podejmowanie działań oraz 
nawiązywanie współpracy z włacciwymi in-
stytucjami, celem rozwiązywania zidentyfi-
kowanych problemów, 

4j racjonalna polityka kadrowa oraz zapewnienie 
włacciwych warunków bezpieczeństwa oraz 
higieny pracy i nauki, 

5j prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych 
i dokumentacji placówki, 

6j dbałocl o mienie gminne będące w zarządzie 
i podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego i prawidło-
wego jego wykorzystania, 

7j racjonalne gospodarowanie przyznanymi pla-
cówce crodkami finansowymi i podejmowa-
nie działań na rzecz pozyskiwania dodatko-
wych uródeł finansowania przeznaczonych na 
cele ocwiatowe, 

8j kształtowanie włacciwego wizerunku szkoły, 
w tym podejmowanie inicjatyw na rzecz 
współpracy ze crodowiskiem lokalnym. 

§ 3 

1. W zależnocci od poziomu spełniania warunków, 
o których mowa w § 2 regulaminu, wysokocl 
dodatku motywacyjnego wynosi: 
aj dla dyrektorów szkół  – do 60%, 
bj dla nauczycieli    – do 30%, 
wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora oraz na-
uczycieli przyznawany jest w ramach przyzna-
nego szkole funduszu płac. 

3. Na dodatek motywacyjny przeznacza się crodki 
finansowe w wysokocci 17% funduszu płac na-
uczycieli przeznaczonego na wynagrodzenia za-
sadnicze w danym roku budżetowym. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
okreclony, od miesiąca do 6 miesięcy, z zastrze-
żeniem jak w ust.5. 

5. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej 
szkole dodatek motywacyjny przyznaje się po 
upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąga-
nych wyników pracy, nie wczecniej jednak niż 
po upływie 2 miesięcy. 

§ 4 

Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej, 
której jeden egzemplarz umieszcza się w aktach 
osobowych nauczyciela. 

R o z d z i a ł  2 

Dodatek funkeawna 

§ 5 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokocci: 

1j dyrektorowi: 
aj przedszkola z oddziałami 

zamiejscowymi   od 50% – do 100% 
bj szkoły: 

– do 8 oddziałów 
włącznie    od 30% – do 80% 

– do 8 oddziałów 
włącznie z blokiem 
żywieniowym   od 35% – do 90% 

– powyżej 
8 oddziałów   od 40% – do 100% 

2j kierownikowi szkoły 
filialnej       od 20% – do 45% 

kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 
Rarty Nauczyciela, okreclanej dla nauczycieli 
w ustawie budżetowej. 

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

3. Ustalając wysokocl dodatku funkcyjnego, 
o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się złożo-
nocl zadań wynikających z zajmowanego sta-
nowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki loka-
lowe, organizacyjne, crodowiskowe i społeczne, 
w jakich szkoła funkcjonuje, a także: 
aj rozmiar powierzonych zadań, 
bj znajomocl przepisów prawa, a w szczegól-

nocci przepisów prawa ocwiatowego, prawa 
pracy, ustawy o finansach publicznych, 
ustawy Prawo zamówień publicznych, prze-
pisów wewnętrznych jednostki oraz prawi-
dłowocl stosowania ich w praktyce, 

cj samodzielnocl i trafnocl przy podejmowaniu 
decyzji w zakresie kierowania i zarządzania 
szkołą. 

§ 6 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
i zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że 
nauczycielowi, któremu powierzono: 
1j wychowawstwo klasy w wysokocci – 5%, 
2j funkcję doradcy metodycznego i nauczyciela 

konsultanta w wysokocci – 2%, 
3j funkcję opiekuna stażu w wysokocci – 3% 
kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 
Rarty Nauczyciela, okreclanej dla nauczycieli  
w ustawie budżetowej. 

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków funkcyjnych przysługują dodatki ze 
wszystkich tytułów. 

3. Dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji 
opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę od-
bywającą staż, nie przysługuje natomiast 
w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez na-
uczyciela, nad którym pełniono opiekę. Prawo 
do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpo-
częcia kontynuacji przerwanego stażu. 

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy 
przysługuje za każdą klasę i oddział przedszkol-
ny, niezależnie od wymiaru czasu pracy. 

5. Decyzję o przyznaniu dodatku funkcyjnego po-
dejmuje się formie pisemnej, której jeden eg-
zemplarz umieszcza się w aktach osobowych 
pracownika. 
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R o z d z i a ł  3 

Dodatek za wasługi lat 

§ 7 

Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysłu-
gę lat oraz wysokocci tego dodatku umieszcza się 
w aktach osobowych pracownika. 

R o z d z i a ł  4 

Warunki owliezania i wapłaeania wanagrodzenia 
za godzina ponadwamiarowe i godzina doraźnaeh 
                              zastipstw 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oraz za jedną godzinę doraunego zastęp-
stwa oblicza się: dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego cłącz-
nie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach ponadwymiarowych lub praca 
w godzinach doraunych zastępstw odbywa się 
w warunkach trudnych lub uciążliwychj przez 
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęl ustalonego dla ro-
dzaju zajęl dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych lub doraunego zastęp-
stwa nauczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęl nauczyciela, o której mowa 
w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęl przez 4,16 – z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że 
czas zajęl do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

R o z d z i a ł  5 

Dodatki za warunki praea 

§ 9 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pra-
cy w trudnych i uciążliwych warunkach, okre-
clonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia. 

2. Prawo do dodatków, o których mowa w ust. 1, 
posiadają nauczyciele zatrudnieni w tych warun-
kach, bez względu na wymiar czasu pracy 
i rodzaj stosunku pracy. 

§ 10 

1. Dodatek za trudne warunki pracy, a w szczegól-
nocci za prowadzenie: indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego przysługuje w wysokocci 5% stawki 
godzinowej nauczyciela za każdą zrealizowaną 
w tych warunkach godzinę. 

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy wynosi 5% 
stawki godzinowej za każdą zrealizowaną 
w tych warunkach godzinę. 

§ 11 

W razie zbiegu tytułów do dodatków, o których 
mowa w § 10, przysługują łącznie dodatki jak 
w § 10. 

R o z d z i a ł  6 

Dodatek mieszkaniowa 

§ 12 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w szkole, dla której organem prowadzą-
cym jest Gmina Lubin i położonej na terenie tej 
Gminy, przysługuje dodatek mieszkaniowy zwa-
ny dalej dodatkiem. 

2. Dodatek wypłacany jest począwszy od pierw-
szego dnia miesiąca kalendarzowego następują-
cego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
pisemny wniosek o jego przyznanie i przedstawił 
dokumenty potwierdzające prawo do dodatku. 

3. Dodatek przysługuje w wysokocci uzależnionej 
od liczby członków rodziny i wynosi miesięcznie: 
1j przy jednej osobie w rodzinie – 3%, 
2j przy dwóch osobach w rodzinie – 4%, 
3j przy trzech osobach w rodzinie – 5%, 
4j przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 

6%, 
miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia 
pracowników ustalonego przez Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej. 

4. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz 
wspólnie z nim zamieszkującego małżonka, dzie-
ci oraz rodziców pozostających na jego wyłącz-
nym utrzymaniu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzy-
maniu nauczyciela rozumie się: 
1j dzieci do ukończenia 18. roku życia lub do 

czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgim-
nazjalnej lub ponadpodstawowej, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 21. roku życia, 

2j dzieci niepracujące będące studentami, do 
czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia 26. roku życia. 

6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych niezdol-
nych do samodzielnego wypełniania funkcji ży-
ciowych, pozostających na wyłącznym utrzy-
maniu nauczyciela, nie stosuje się ograniczeń 
okreclonych w ust. 5. 

§ 13 

1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będące-
go także nauczycielem, stale z nim zamieszkują-
cym, przysługuje tylko jeden dodatek w wyso-
kocci okreclonej w § 12 ust. 3. Małżonkowie 
wspólnie okreclają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał ten dodatek. 

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

3. Dodatek przysługuje za okres wykonywania 
pracy, a także w okresach: 
1j niecwiadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2j pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go, w okresie trwania zatrudnienia, 
3j odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej, w przypadku jednak, gdy z na-
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uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa o pracę na czas okreclony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca tego 
okresu, na który umowa była zawarta, 

4j korzystania z urlopu wychowawczego. 
4. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym nastąpiło wygacnięcie lub 
rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem. 

5. Wypłacanie przysługującego dodatku, ulega za-
wieszeniu na okres trwający dłużej niż miesiąc 
urlopu bezpłatnego nauczyciela. Wznowienie 
wypłacania dodatku, po ustaniu przyczyny za-
wieszenia, następuje po złożeniu przez nauczy-
ciela pisemnego wniosku o jego wznowienie. 

§ 14 

1. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek, 
obowiązany jest zawiadomil niezwłocznie pra-
codawcę o okolicznocciach powodujących utratę 
prawa do dodatku, zawieszenia jego wypłacania 
lub zmiany wysokocci. 

2. Dodatek przysługujący za niepełny miesiąc ka-
lendarzowy, wypłaca się w wysokocci 1/30 za 
każdy dzień, za który był należny. 

R o z d z i a ł  7 

Nagroda i inne świadezenia wanikawąee 
ze stosunku praea 

§ 15 

1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy 
się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze składający 
się z: 
1j 1% planowanego rocznego osobowego fun-

duszu wynagrodzeń nauczycieli, 
2j dodatkowych crodków na nagrody zabezpie-

czonych przez Radę Gminy w budżecie gminy 
na dany rok budżetowy w wysokocci 1,65% 
planowanego rocznego osobowego funduszu 
wynagrodzeń nauczycieli. 

2. Środki w wysokocci 80% funduszu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, przekazywane są bezpo-
crednio do budżetów szkół z przeznaczeniem na 
nagrodę Dyrektora. 

3. Na nagrody Wójta Gminy przeznacza się 20% 
funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 16 

Nagroda Wójta Gminy przyznawana jest: 
1j nauczycielom, na wniosek dyrektora szkoły, 
2j nauczycielom i dyrektorom szkół z inicjatywy 

własnej Wójta Gminy, 
3j nauczycielom i dyrektorom szkół na wniosek 

rady pedagogicznej lub uprawnionej organizacji 
związkowej. 

§ 17 

Nagroda jak w § 15 ust. 1 pkt 2 przyznawana 
jest: 
1j nauczycielom, na wniosek dyrektora szkoły, 
2j dyrektorom szkół z inicjatywy własnej Wójta 

Gminy. 

§ 18 

1. Wnioski o przyznanie nagród składane są 
w Urzędzie Gminy w Lubinie w terminie do 
10 wrzecnia danego roku budżetowego. 

2. Wnioski przedkładane są Wójtowi Gminy celem 
podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody. 

3. Wójt Gminy, z własnej inicjatywy, w szczególnie 
uzasadnionych okolicznocciach, może przyznal 
dyrektorowi nagrodę specjalną ze crodków in-
nych niż wymienione w § 15 Do trybu przyzna-
wania tej nagrody nie mają zastosowania posta-
nowienia ust. 1 oraz §§ 15, 16, 17. 

§ 19 

Nagroda może byl przyznana w wysokocci: 
1j dla nauczyciela – do 150% jego wynagrodzenia 

zasadniczego 
2j dla dyrektora – do 250% jego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

§ 20 

Rryteria przyznawania nagród: 
1j w zakresie pracy dydaktycznej: 

aj organizowanie konkursów przedmiotowych, 
artystycznych, zawodów sportowych i in-
nych form rywalizacji wewnątrzszkolnej oraz 
o zasięgu lokalnym, a także ponadlokalnym, 

bj zakwalifikowanie uczniów do grupy laure-
atów konkursów przedmiotowych na szcze-
blu wojewódzkim, krajowym, 

cj zajęcie przez uczniów czespółj 1–3 miejsca 
w innych konkursach, zawodach, przeglą-
dach, festiwalach na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim, 

dj stwierdzone dobre wyniki w nauczaniu wy-
kazane przez uczniów na egzaminach wstęp-
nych do gimnazjów, 

ej podejmowanie działalnocci innowacyjnej 
w zakresie wdrażania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania, opracowywanie au-
torskich programów i publikacji, upowszech-
nianie własnych osiągnięl dydaktyczno-wy-
chowawczych, 

fj udokumentowane osiągnięcia w pracy 
z uczniami uzdolnionymi oraz z uczniami, któ-
rzy mają trudnocci w nauce, 

gj kierowanie zespołem samokształceniowym, 
prowadzenie lekcji koleżeńskich, 

hj aktywne włączanie się w tworzenie i realiza-
cję projektów zajęl dodatkowych cpozalek-
cyjnych i pozaszkolnychjo 

2j w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej: 
aj pozytywne zmiany, jakie dokonały się 

w zespole klasowym pod wpływem oddzia-
ływania wychowawcy w zakresie integrowa-
nia zespołu, aktywnocci społecznej, udziału 
uczniów w pracy samorządu uczniowskiego, 
kultury osobistej, frekwencji na zajęciach lek-
cyjnych, efektów wychowawczych, 

bj organizowanie pomocy i opieki uczniom bę-
dącym w trudnej sytuacji materialnej lub ży-
ciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub 
crodowiskowo zaniedbanych, 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnocląskiego Nr 63 –  7637  – Poz. 1345 i 1346 

cj prowadzenie działalnocci mającej na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wcród dzieci i młodzieży, 
w szczególnocci narkomanii i alkoholizmu 
oraz chuligaństwa, 

dj zorganizowanie i wykonanie prac społecznie 
użytecznych na rzecz szkoły i crodowiska lo-
kalnego, 

ej zorganizowanie imprez kulturalnych, sporto-
wych i rekreacyjnych, przygotowanie i wzo-
rowe zorganizowanie uroczystocci szkolnej 
i crodowiskowej, 

fj aktywny udział w organizacji i realizacji dla 
uczniów szkoły jednej z form wypoczynku 
cletniego lub zimowegoj, 

gj uczestniczenie w działaniach związanych 
z zapewnieniem i podnoszeniem poziomu 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęl or-
ganizowanych przez szkołę oraz inicjowanie 
przedsięwzięl w tym zakresie. 

§ 21 

W stosunku do dyrektorów placówek ocwiatowych 
ustala się dodatkowe kryteria przyznawania nagród: 
1j prawidłowocl i racjonalnocl dysponowania 

przyznanymi szkole crodkami budżetowymi 
i pozyskiwanie dodatkowych crodków finanso-
wych, 

2j dbałocl o powierzone mienie, w tym dbałocl 
o estetykę obiektów ocwiatowych oraz bezpie-
czeństwo uczniów, 

3j tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej szkoły 
oraz dbałocl o jej wysoki poziom edukacyjny, 
w tym tworzenie szerokiego spektrum zajęl po-
zalekcyjnych i pozaszkolnych, 

4j współpraca z organizacjami i instytucjami na 
rzecz rozwiązywania indywidualnych problemów 
uczniów, 

5j racjonalna polityka personalna, 
6j angażowanie się w przedsięwzięcia korespondu-

jące z rozwojem gminnej oferty edukacyjnej. 

§ 22 

Nagrody, o których mowa w § 15 – § 17 przyzna-
wane i wypłacane są każdego roku z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, najpóuniej do końca roku 
kalendarzowego. 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubin. 

§ 24 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ROMAN KOMARNICKI 
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UCHWAŁA RADY UMINY WISZNIA MAŁA 
NR V/XXIV/146/09 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

w sprawie ustalenia odpłatnośei za ważawienie i za korzastanie ze świad-
ezeń przedszkola puwlieznego w zakresie przekraezawąeam podstawi 
                         programową waehowania przedszkolnego 

 Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 
7 wrzecnia 1991 r. o systemie ocwiaty cDz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z póun. zm.j oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j 
Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W przedszkolu prowadzonym przez Gminę opła-
cie podlegają: 
1j koszty surowców zużytych do przygotowania 

posiłkówo 
2j zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci 

przebywających w przedszkolu ponad pod-
stawę programową. 

§ 2 

1. Opłatę miesięczną wnoszoną przez rodziców 
copiekunówj dziecka za cwiadczenia okreclone 
w § 1 pkt 1 ustala się w wysokocci: 

1j 95 zł  w  przypadku  korzystania  z 3 posił-
kówo 

2j 606 kwota, o której mowa w pkt 1, 
w przypadku korzystania z I-szego i II-go 
cniadania, 

3j 406 kwota, o której mowa w pkt 1, 
w przypadku korzystania tylko z obiadu. 

2. Za cwiadczenia przedszkola okreclone w § 1 
pkt 2 miesięczną opłatę za jedną godzinę spra-
wowania opieki nad dzieckiem w przedszkolu 
ustala się w wysokocci 0,086 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podsta-
wie odrębnych przepisów. 
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3. Liczbę godzin dziennej opieki nad dzieckiem 
okrecla umowa o cwiadczeniu usług zawarta 
pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem 
copiekunemj dziecka. 

§ 3 

W przypadku nieobecnocci dziecka w przedszkolu 
opłata, o której mowa w § 2, zostanie obniżona 
odpowiednio do czasu trwania nieobecnocci. 

§ 4 

Zakres cwiadczeń oraz wysokocl opłat przy stoso-
waniu powyższych zasad okrecli umowa, o której 
mowa w § 2 ust. 3. 

§ 5 

Tracą moc: 
1. Uchwała nr IV/XVIII/114/04 Rady Gminy 

w Wiszni Małej z dnia 28 stycznia 2004 r. 
w sprawie opłaty za przedszkole publiczne pro-
wadzone przez gminę. 

2. Uchwała nr IV/XXII/138/04 Rady Gminy Wisznia 
Mała z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej opłaty za przedszko-
le publiczne prowadzone przez gminę. 

3. Uchwała nr V/XI/70/07 Rady Gminy Wisznia 
Mała z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie opłaty za przedszkole pu-
bliczne prowadzone przez gminę. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Wisznia Mała. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 wrzecnia 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 TADEUSZ WYRWAS 
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 WOJEWODA DO NOŚ ĄSKI  Wrocław, dnia 1 kwietnia 2009 r.  

 NR.II.0911-16/205/09 

Rozstrzagniieie Nadzoreze 

 Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j  

stwierdzam nieważnocl 

§ 1 pkt 2, § 2 i § 3 ust. 2 uchwały nr XXIX/142/2009 Rady Powiatu Złoto-
ryjskiego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie okreclenia rodzajów, warun-
ków oraz sposobu przyznawania cwiadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Złotoryjski, z powodu istot-
nego naruszenia prawa, tj. art. 3 pkt 2 oraz art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela cDz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 
póun. zm.j. 

 
Uzasadnienie 

 
Na sesji w dniu 27 lutego 2008 r. Rada Powiatu Złotoryjskiego podjęła m.in. uchwałę w sprawie okre-

clenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania cwiadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla na-
uczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzą-
cym jest Powiat Złotoryjski.  

Uchwała ta wpłynęła do Organu Nadzoru dnia 9 marca 2009 r.  

W toku badania legalnocci uchwały nr XXIX/142/2009 Organ Nadzoru stwierdził, że § 1 pkt 2, § 2 i § 
3 ust. 2 tej uchwały naruszają art. 3 pkt 2 oraz art. 72 ust. 1 i 4 ustawy – Rarta Nauczyciela. 

Uchwałą nr XXIX/142/2009 Rada Powiatu Złotoryjskiego okrecliła rodzaje, warunki oraz sposób przy-
znawania cwiadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, za-
trudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Złotoryjski. 

W podstawie prawnej uchwały Rada Powiatu powołała się na art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie 
powiatowym oraz art. 72 ust. 1 ustawy – Rarta Nauczyciela. 
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Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 2 Rarty Nauczyciela: „Ilekrol w ustawie jest mowa o szkołach 
bez bliższego okreclenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organi-
zacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a także odpowiednio ich zespoły”. § 1 pkt 2 uchwały 
nr XXIX/142/2009 podaje z kolei inną definicję szkoły, stanowiąc: „Ilekrol w uchwale jest mowa o szkole 
bez bliższego okreclenia – rozumie się przez to szkołę, zespół szkół, placówkę ocwiatową, placówkę opie-
kuńczo-wychowawczą lub ocrodek adopcyjno-opiekuńczy, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Złotoryjski”.  
Regulacja zawarta w przytoczonym przepisie uchwały nr XXIX/142/2009 okazuje się nieuprawnioną mo-
dyfikacją przepisu ustawowego, co stanowi istotne naruszenie prawa. Rarta Nauczyciela w art. 3 pkt 2 
podaje wyrauną definicję szkoły, wobec czego rada powiatu, w uchwale będącej aktem prawa miejsco-
wego, absolutnie nie jest uprawniona do powtarzania definicji legalnych, ani tym bardziej ich modyfiko-
wania. Brak jest uzasadnienia prawnego dla stanowienia w akcie prawa miejscowego o sprawach uregu-
lowanych już w drodze ustawy. Z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalnocl takiego dzia-
łania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądu modyfikacji wiążących 
norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie w 
utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowych bądu ich 
modyfikację przez przepisy prawa miejscowego cpor. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II 
SA/Ra 1831/02, niepubl. wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002 r., sygn. II SA/Ra 508/02, niepubl.j. Na-
czelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 paudziernika 1999 r. csygn. II SA/Wr 1179/90, OSS 
2000/1/17j uznał, że „uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regu-
lowal jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie narusza-
jąca prawo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyl się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany 
w kontekccie uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzil do całkowitej lub częcciowej zmiany 
intencji prawodawcy.” Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2003 r. cII 
SA/Wr 2572/02j, stwierdzając m.in.: „Narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu 
istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz jeszcze tego co zostało już pomieszczone w uródle po-
wszechnie obowiązującego prawa, lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt wykonaw-
czy niższego rzędu, co możliwe jest tylko w granicach wyraunie przewidzianego upoważnienia ustawo-
wego”.  

Podobne uwagi należy odniecl do trecci § 3 ust. 2 przedmiotowej uchwały, zgodnie z którym: „Oso-
bami uprawnionymi do korzystania ze cwiadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej są na-
uczyciele, o których mowa w § 1 pkt 1”. W cwietle art. 72 ust. 4 Rarty Nauczyciela: „Uprawnienia, 
o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejcciu na emeryturę lub rentę bez względu na 
datę przejccia na emeryturę lub rentę.” Rrąg osób uprawnionych do cwiadczeń z tytułu pomocy zdrowot-
nej dla nauczycieli został okreclony przez ustawodawcę. Skoro wymieniony przepis decyduje o zachowa-
niu przez nauczycieli prawa do cwiadczeń pomocy zdrowotnej co których mowa w art. 72 ust. 1 Rarty 
Nauczycielaj po przejcciu na emeryturę lub rentę, to logicznie wynika z tego istnienie uprawnienia do tych 
cwiadczeń cpo spełnieniu warunków okreclonych przez radę powiatu na podstawie art. 72 ust. 1 cytowa-
nej ustawyj przed przejcciem na emeryturę lub rentę. Rrąg osób uprawnionych do cwiadczeń pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli na podstawie art. 72 ust. 1 Rarty Nauczyciela jest okreclony w przepisach 
ustawy cart. 72 ust. 4 Rarty Nauczycielaj, zatem zbędne i niedopuszczalne jest stanowienie o tej kwestii 
w akcie prawa miejscowego. 

Według § 2 uchwały nr XXIX/142/2009: „Corocznie w budżecie Powiatu wyodrębnia się crodki finan-
sowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, o których mowa w § 1 pkt 1, w wysokocci 
0,3% planowanych rocznych crodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach, o których mowa w § 1 pkt 2.”  

Rarta Nauczyciela w art. 72 ust. 1 stanowi: „Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom 
jego rodziny prawa do cwiadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą 
corocznie w budżetach odpowiednie crodki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczy-
cieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz okreclą rodzaje cwiadczeń przyznawanych w ramach tej po-
mocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.” Przepis ten wyraunie nakazuje wyodrębnienie crodków 
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szczególnego rodzaju uchwale, jaką 
jest uchwała budżetowa. W związku z tym faktem, naruszeniem dyspozycji wspomnianego przepisu jest 
postanowienie o wysokocci crodków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zamieszczone w innej uchwale 
niż uchwała budżetowa. Z przepisu art. 72 ust. 1 ustawy – Rarta Nauczyciela cDz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 ze zm.j wynika obowiązek organu prowadzącego szkołę zabezpieczenia corocznie w budżetach 
odpowiednich crodków finansowych na realizację ochrony zdrowia nauczycieli. Nie ulega zatem wątpli-
wocci, iż wysokocl crodków przeznaczonych na tę pomoc powinna zostal okreclona w budżecie gminy, 
czyli w uchwale podejmowanej w szczególnym trybie, podlegającej nadzorowi Regionalnej Izby Obra-
chunkowej cwyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2008 r. 
– IV SA/Wr 611/07j.  
 

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.  
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Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu za pocrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnocląskiego w terminie 30 dni od jego 
doręczenia. 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru nie-
ważnocci uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwier-
dzeniem nieważnocci, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 
 
 
 WOJEWODA DOLNOŚLĄSRI 

 RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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 WOJEWODA DO NOŚ ĄSKI  Wrocław, dnia 2 kwietnia 2009 r.  

 NR.II.0911-6/213/09 

Rozstrzagniieie Nadzoreze 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym ctekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póuniej-
szymi zmianamij Wojewoda Dolnocląski – Organ Nadzoru nad jednostkami 
samorządu terytorialnego 

stwierdza nieważnośu 

§ 4 ust. 2 uchwały Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 25 lutego 
2009 roku nr XXVII/128/2009 w sprawie regulaminów okreclających wyso-
kocci stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagro-
dzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach 
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w roku 
2009 z powodu istotnego art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku Rarta Nauczyciela ctekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z póuniejszymi zmianamij. 

 

Uzasadnienie 
 

Rada Miasta i Gminy Świerzawa podjęła na sesji w dniu 25 lutego 2009 roku uchwałę 
nr XXVII/128/2009 w sprawie regulaminów okreclających wysokocci stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimna-
zjach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w roku 2009. Przedmiotowa 
uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 3 marca 2009 roku. 
 Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały stanowił art. 30 ust. 6 Rarty Nauczyciela, zgodnie z któ-
rym organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną 
strukturę zatrudnienia, okrecla dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze 
regulaminu: 1j  wysokocl stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki 
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34, 2j szczegółowe warunki obliczania i wypłaca-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraunych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 
ust. 3, 3j wysokocl i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 
o ile nie zostały one okreclone w ustawie lub w odrębnych przepisach w taki sposób, aby crednie wyna-
grodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze 
działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej crednim wynagrodzeniom nauczycieli, 
o których mowa odpowiednio w ust. 3.   

Rażde wykroczenie poza ramy wskazanego wyżej upoważnienia stanowi również naruszenie art. 7 
Ronstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Jest 
to jedna z podstawowych zasad polskiego systemu prawnego. Oznacza ona, że organy władzy publicznej 
mogą działal tylko na podstawie prawnej, a normy prawne okreclają ich kompetencje, zadania i tryb po-
stępowania, wyznaczając jednoczecnie ramy ich działania. Organy władzy publicznej mogą działal tylko 
w takiej formie i w taki sposób, na jakie pozwalają im przepisy prawa. Oznacza to, iż podstawą do wyda- 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnocląskiego Nr 63 –  7641  – Poz. 1348 

nia aktu prawnego w postaci uchwały i zamieszczenia w niej uregulowań o okreclonej trecci jest wyraune 
upoważnienie ustawowe wynikające z ustawy szczególnej lub ustawy o samorządzie gminnym. 
 
W § 4 ust. 2 Regulaminu Rada stwierdziła: 
„Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz dni 
nieobecnocci w pracy z powodu niezdolnocci do pracy wskutek choroby, urlopu macierzyńskiego, bądu 
koniecznocci sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.” 
 

Przedmiotowa regulacja wykracza poza ramy upoważnienia przewidzianego przez art. 30 ust. 6 Rarty 
Nauczyciela. Należy zauważyl, że okreclenie okresów, w jakich przysługują bądu nie przysługują dodatki 
do wynagrodzenia, stanowi wykroczenie poza granice umocowania przysługującego radzie na podstawie 
ustawy. Należy zauważyl, że dodatki do wynagrodzenia, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraunych zastępstw, nagrody i inne cwiadczenia ze stosunku pracy wraz z wynagrodzeniem 
zasadniczym składają się na całocciowe wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w ramach łączącego 
go z pracodawcą stosunku pracy. Jeżeli chodzi o okresy, w których przysługuje bądu nie przysługuje wy-
nagrodzenie, stanowią o tym przepisy Rarty Nauczyciela i w zakresie w niej nieuregulowanym przepisy 
Rodeksu Pracy cart. 91c ust. 1 Rarty Nauczycielaj.  

Duże znaczenie w rozstrzyganym wyżej zakresie ma również rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokocci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagra-
dzania za pracę w dniu wolnym od pracy cDz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181j, które doprecyzowuje przepi-
sy zawarte w Rarcie Nauczyciela. I tak okreclenie w § 5 rozporządzenia kręgu podmiotów uprawnionych 
do dodatku funkcyjnego, w § 6 ogólnych ram przesłanek uprawniających do przyznania dodatku motywa-
cyjnego, a w § 7 okresów, jakie uprawniają do przyznania dodatków za wysługę lat, stanowiąc rozwinię-
cie przepisów ustawowych w odniesieniu do przedmiotowych dodatków, wyznacza radzie gminy obszar 
swobody, poza którą nie może wykroczyl.  

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzil, że wprowadzenie do regulaminu nauczycieli norm, któ-
re już obowiązują w aktach prawnych rangi ustawy, nie jest realizacją normy kompetencyjnej zawartej 
w art. 30 ust. 6 pkt 1 Rarty Nauczyciela, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie traktują one ani o wysokocci do-
datków do wynagrodzenia, ani o szczegółowych warunkach ich przyznawania.  Należy również dodal, że 
racjonalny ustawodawca nie tworzy norm kompetencyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego 
w celu uregulowania w nich spraw, co do których już się wypowiedział. Normy kompetencyjne mają 
umożliwial uszczegóławianie, spraw co do których ustawodawca okrecla ogólne granice.  
 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 
 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga, za pocrednictwem organu nadzoru – Wojewody 
Dolnocląskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od jego 
doręczenia. 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważnocci 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-
ważnocci, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 
 
 
 WOJEWODA DOLNOŚLĄSRI 

 RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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 WOJEWODA DO NOŚ ĄSKI  Wrocław, dnia 2 kwietnia 2009 r.  

 NR.II.0911-10/215/09 

Rozstrzagniieie Nadzoreze 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym ct.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j 

stwierdzam nieważnocl 

tatułu we fragmeneie „za ważawienie i”, § 1 pkt 1, § 2 ust. 1 uchwały 
nr V/XXIX/146/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 lutego 2009 r. 
w sprawie ustalenia odpłatnocci za wyżywienie i za korzystanie ze cwiad-
czeń przedszkola publicznego w zakresie przekraczającym podstawę pro-
gramową wychowania przedszkolnego z powodu istotnego naruszenia art. 
67a ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzecnia 1991 r. o systemie ocwiaty ct.j. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póun. zm.j. 

 
Uzasadnienie 

 
 Rada Gminy Wisznia Mała podjęła na sesji w dniu 25 lutego 2009 r. uchwałę nr V/XXIV/146/09 
w sprawie ustalenia odpłatnocci za wyżywienie i za korzystanie ze cwiadczeń przedszkola publicznego 
w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. Uchwała ta wpłynęła do 
organu nadzoru w dniu 4 marca 2009 r. W toku badania legalnocci uchwały organ nadzoru stwierdził jej 
podjęcie z istotnym naruszeniem art. 67a ust. 3 ustawy o systemie ocwiaty. 
 
 Uchwała powołuje w podstawie prawnej m.in. art. 14 ust. 5 ustawy o systemie ocwiaty, który upo-
ważnia radę gminy do ustalania opłat za cwiadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych 
wykraczające poza podstawę programową. 
 W § 1 pkt 1 uchwały postanowiono, że w przedszkolu prowadzonym przez Gminę opłacie podlegają 
koszty surowców zużytych do przygotowania osiłków. Z kolei w § 2 ust. 1 uchwały Rada Gminy posta-
nowiła, że „Opłatę miesięczną wnoszoną przez rodziców copiekunówj dziecka za cwiadczenia okreclone 
w § 1 pkt 1 ustala się w wysokocci: 
aj 95 zł w przypadku korzystania z 3 posiłkówo 
bj 60% kwoty, o której mowa w pkt 1, w przypadku korzystania z I-szego i II-go cniadaniao 
cj 4-% kwoty, o której mowa w pkt 1, w przypadku korzystania tylko z obiadu”. 
 
 Tymczasem art. 67a ustawy o systemie ocwiaty, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 27 ustawy 
z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ocwiaty, ustawy – Rara Nauczyciela oraz ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich cDz. U. z dnia 8 sierpnia 2008 r. Nr 145, poz. 917j, stanowi, że: 
„1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególnocci wspierania prawi-
dłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizowal stołówkę. 2. Rorzystanie z posiłków w stołówce 
szkolnej jest odpłatne. 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokocl opłat za posiłki, 
ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę”. Normy zawarte w art. 67a 
ustawy o systemie ocwiaty mają odpowiednie zastosowanie do przedszkoli. Świadczy o tym art. 3 pkt 1 
ustawy, wedle którego przez szkołę należy rozumiel także przedszkole. Art. 5c pkt 3 ustawy o systemie 
ocwiaty, znowelizowany przez art. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o systemie ocwiaty, ustawy – Rarta 
Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, stanowi z kolei, że w przypadku szkół 
i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu pro-
wadzącego okreclone w art. 31 ust. 1 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, 
art. 41 ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 67a ust. 3, 5 i 6, art. 71b ust. 2b oraz art. 77 ust. 6 
– wykonuje odpowiednio: wójt cburmistrz, prezydent miastaj, starosta, marszałek województwa. Oznacza 
to, że w przedszkolu publicznym na terenie gminy Wisznia Mała wysokocl opłat za posiłki powinien usta-
lil dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy Wisznia Mała, nie zac Rada Gminy w drodze 
uchwały. Wskazane wyżej zapisy należy uznal zatem za niezgodne z prawem. Pozostałe zac stanowią 
realizację kompetencji przewidzianej w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie ocwiaty, upoważniającym radę 
gminy do ustalania opłat za cwiadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych wykraczające 
poza podstawę programową. 
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Art. 16 ust. 2 Ronstytucji stanowi, iż samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy pu-
blicznej. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa cart. 7 Ronstytucjij. Z kolei 
art. 8 Ronstytucji stwierdza, iż jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej, a jej przepisy stosuje się 
bezpocrednio, chyba że Ronstytucja stanowi inaczej. Realizując kompetencję organ stanowiący musi więc 
ccicle uwzględnial wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek for-
malny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenia pra-
wa. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie, ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wy-
kładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelna zasadą prawa administracyjnego jest zakaz do-
mniemania kompetencji. Ponadto należy podkreclil, iż normy kompetencyjne powinny byl interpretowane 
w sposób ccisły, literalny. Jednoczecnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów 
kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu 
wyrok Trybunału Ronstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. cR25/99, OTR 2000/5/141j: „Stosując przy 
interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszących się do uródeł prawa, takie zasady 
przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wy-
kładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuc organowi 
okreclonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów norma-
tywnych służących realizowaniu tych zadań c...j”. 
 
 Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 
 
 Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu za pocrednictwem Wojewody Dolnocląskiego – organu nadzoru w terminie 30 dni od jego do-
ręczenia. 
 Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważnocci 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-
ważnocci, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 
 
 
 WOJEWODA DOLNOŚLĄSRI 

 RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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 WOJEWODA DO NOŚ ĄSKI  Wrocław, dnia 3 kwietnia 2009 r.  

 NR.II.0911-14/216/09 

Rozstrzagniieie Nadzoreze 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j 

stwierdzam nieważnośu 

§ 5 ust. 3 we fragmeneie „waniki praea szkoła” uchwały Rady Gminy Lubin 
nr XXXI/159/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regula-
minu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz 
nagród z funduszu specjalnego, a także dodatku mieszkaniowego nauczycie-
lom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przed-
szkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin, z powodu istotnego 
naruszenia art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Rarta Nauczyciela. 
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UZASADNIENIE 
 

Na sesji dnia 25 lutego 2009 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym cj.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.j i art. 30 ust. 6 
i 10, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Rarta 
Nauczyciela cj.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 6743 z póun. zm.j, w związku z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokocci minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy cDz. U. Nr 22, poz. 181 z póun. zm.j, 
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Lubin podjęła uchwałę 
nr XXXI/159/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania 
niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego, a także dodatku mieszkanio-
wego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przedszkolu i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Lubin.  
 

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 6 marca 2009 r.  
 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 Rarty Nauczyciela, odnocnie dodatku funkcyjnego, Rada Gminy Lubin 
została upoważniona do okreclenia wysokocci stawek tego dodatku oraz szczegółowych warunków jego 
przyznawania. Natomiast zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokocci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy, do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym 
powierzono: 
1j stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyj-

nej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Rarty Nauczyciela, zwanej dalej „szkołą”, albo inne stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie szkołyo 

2j sprawowanie funkcji: 
aj wychowawcy klasy, 
bj doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, 
cj opiekuna stażu. 

Tym samym, w ocenie organu nadzoru, już sam fakt powierzenia nauczycielowi ww. funkcji powoduje 
powstanie prawa do dodatku funkcyjnego. Organ prowadzący szkołę okrecla wysokocci stawek dodatku 
funkcyjnego i szczegółowe warunki jego przyznawania. Jednakże zdaniem organu nadzoru Rada nie po-
siada upoważnienia do okreclania dodatkowych kryteriów ocennych, warunkujących ustalenie wysokocci 
dodatku funkcyjnego. W ocenie organu nadzoru ustalenie wysokocci dodatku funkcyjnego nie może byl 
zależne od wyników pracy szkoły. Organ nadzoru uważa, że jest to kryterium ocenne, niezwiązane z peł-
nieniem funkcji dyrektora szkoły czy też zajmowaniem innego stanowiska kierowniczego i dodatkiem 
funkcyjnym przysługującym z tytułu pełnienia tej funkcji.  
Stanowisko organu nadzoru w tym zakresie potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 
w wyroku z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 440/08.  
 
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.  
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez 
organ nadzoru nieważnocci uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie 
objętym stwierdzeniem nieważnocci, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 
 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku 
z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
cDz. U. Nr 163, poz. 1270 z póun. zm.j niniejsze rozstrzygnięcie może byl zaskarżone do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pocrednictwem Wojewody Dolnocląskiego, w terminie 30 dni 
od dnia jego doręczenia. 
 
 
 WOJEWODA DOLNOSLĄSRI 

 RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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POROZUMIENIE 
NR 32 

pomiidza Wowewodą Dolnośląskim a Uminą Długołika 

zawarte w dniu 18 marca 2009 r. 

w sprawie powierzenia Uminie Długolika owowiązku utrzamania growów 
i ementarza wowennaeh, położonaeh na terenie Umina Długołika 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej 
w województwie cDz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.j oraz art. 8 ust. 2 i 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym cDz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.j w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o gro-
bach i cmentarzach wojennych cDz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.j oraz uchwałą 
nr XXIV/286/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnocląskim a Gminą Dłu-
gołeka, 

zostało zawarte porozumienie pomiędzy: 

Wojewodą Dolnocląskim, panem Rafałem Jurkowlańcem, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a 
Gminą Długołęka, reprezentowaną przez Iwonę Agnieszkę Łebek – Wójta Gminy Dłu-
gołeka, zwaną dalej „Gminą”, 

następującej trecci: 
 

§ 1 

1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obo-
wiązek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wo-
jennych cDz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.j polega-
jący na utrzymaniu grobu wojennego znajdują-
cego się na terenie Gminy: 
– mogiła żołnierza niemieckiego z okresu I woj-

ny cwiatowej znajdująca się na terenie cmen-
tarza przykoccielnego w miejscowocci Jak-
sonowice. 

2. Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 
ust. 1, należy w szczególnocci: 
1j dbanie o estetyczny wygląd obiektów i ich 

otoczenia w ciągu całego roku, w tym: 
utrzymanie ich w czystocci i porządku, kon-
serwacja elementów małej architektury oraz 
dbałocl o czytelnocl napisów, 

2j zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu 
roclinnocci znajdującej się na cmentarzach, 
kwaterach i mogiłach wojennych, poprzez: 

aj nasadzania roclinnocci dostosowanej do oto-
czenia, 

bj wykonywanie bieżących zabiegów pielęgna-
cyjnych zieleni, w tym: usuwanie drzew i 
krzewów obumarłych oraz zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi lub mogących spowo-
dowal uszkodzenie grobów lub innych urzą-
dzeń cmentarnych, 

3j przygotowanie uroczystego wyglądu obiektu 
na: 
– 1 listopada – Wszystkich Świętych, 

4j planowanie i wykonywanie remontów pomni-
ków, nagrobków i elementów małej architek-
tury obiektów, wg odrębnie zaopiniowanego 
zakresu prac remontowych przez Wojewodą, 

5j prowadzenie ksiąg pochowanych oraz doko-
nywanie wpisu do imiennej ewidencji, przy 
współpracy z Wojewodą, 

6j wykonywanie innych zadań z zakresu wyni-
kającego z bieżących potrzeb. 

§ 2 

1. W celu realizacji obowiązków wynikających 
z § 1, Wojewoda będzie przekazywał Gminie, 
począwszy od 1 stycznia 2009 r., w dwóch 
równych transzach, crodki finansowe w formie 
dotacji celowej. Pierwsza transza przekazana 
zostanie do dnia 31 marca, druga do dnia 
31 lipca, danego roku budżetowego. 

2. Wysokocl przekazanej Gminie dotacji uzależnio-
na będzie od wysokocci crodków finansowych, 
otrzymywanych corocznie z budżetu państwa. 

3. Dotacja stanowi podstawę do zwiększenia bu-
dżetu Gminy po stronie dochodów. 

§ 3 

Zadania, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą byl 
również realizowane przez Gminę ze crodków wła-
snych oraz innych uródeł. 

§ 4 

1. O możliwocci niewykorzystania w całocci lub 
w częcci crodków okreclonych w dotacji Gmina 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomil 
o tym fakcie Wojewodę, najpóuniej do dnia 
31 paudziernika danego roku budżetowego i do 
tego dnia zwrócil niewykorzystane crodki. 

2. Termin wykorzystania dotacji ustala się na dzień 
31 grudnia danego roku budżetowego. 

3. Niewykorzystana częcl dotacji podlega zwroto-
wi do dnia 15 stycznia następnego roku budże-
towego. 
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4. Dotacje udzielone z budżetu Wojewody wyko-
rzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 
zwrotowi do budżetu Wojewody wraz z odset-
kami, w wysokocci okreclonej jak dla zaległocci 
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku 
następującego po roku, w którym udzielono do-
tacji. 

§ 5 

1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego i racjo-
nalnego gospodarowania przyjętymi crodkami 
oraz przeznaczenia ich na cele okreclone w § 1 
niniejszego porozumienia zgodnie z przepisami 
prawa. 

2. Zobowiązania zaciągnięte niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa lub w wysokocci 
wyższej niż okreclone w porozumieniu nie pod-
legają finansowaniu w ramach dotacji, o której 
mowa w § 2 ust. 1. 

§ 6 

1. Rońcowe rozliczenie roczne, pod względem rze-
czowym i finansowym z wykonanych zadań 
w danym roku budżetowym, Gmina zobowiązuje 
się przedłożyl do dnia 15 stycznia roku następ-
nego. 

2. Do rozliczenia należy dołączyl: 
aj tabelaryczne zestawienie faktur, zatwierdzo-

ne przez skarbnika Gminy, ze wskazaniem 
obiektu i okrecleniem zakresu wykonanych 
praco 

bj informację o uródłach finansowania cbudżet 
Wojewody, budżet Gminy, inne uródłaj z po-
działem na każdy obiekt i okrecleniem zakre-
su wykonanych prac. 

3. Prace realizowane systemem gospodarczym 
muszą posiadal rozliczenia z zakupionych 
i wbudowanych materiałów. 

§ 7 

W terminie do końca czerwca każdego roku Gmina 
przedstawi Wojewodzie zakres rzeczowy niezbęd-
nych prac oraz potrzeby finansowe na ten cel, na 
rok następny. 

§ 8 

Na prace remontowe obiektów cmentarnictwa wo-
jennego należy uzyskal zgodę Wojewody. Zgoda 
może byl wydana po przedłożeniu: 
aj ustalonego zakresu prac z okrecleniem obiektu, 

którego prace dotyczą, 
bj kosztorysu  prac  oddzielnie  dla  każdego  

obiektu, 
cj zezwolenia Wojewódzkiego Ronserwatora Za-

bytków w przypadku obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków. 

 
 

§ 9 

Strony zgodnie ustalają, że: 
1. Wojewoda: 

aj sprawuje nadzór i kontrolę nad sposobem 
wykorzystania dotacji, stosując kryterium 
zgodnocci z prawem, celowocci, rzetelnocci 
i gospodarnocci, 

bj ma prawo wglądu w dokumentację związaną 
z wykorzystaniem dotacji. 

2. Gmina: 
aj przedstawi na żądanie Wojewody dokumenty 

dotyczące sposobu wykorzystania dotacji 
oraz rozliczenia finansowe, 

bj skonsultuje z Wojewódzkim Ronserwatorem 
Zabytków projektowane prace, które dotyczą 
obiektów podlegających ochronie konserwa-
torskiej, a w granicach okreclonych przepi-
sami prawa wystąpi z wnioskiem o wydanie 
stosownych pozwoleń, 

cj bezpocrednio czuwa nad stanem grobów 
i cmentarzy wojennych, 

dj w razie uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek 
urządzeń na cmentarzu wojennym obowiąza-
na jest o tym zawiadomil Wojewodę. 

§ 10 

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokre-
clony. 

2. Wszelkie zmiany trecci porozumienia wymagają 
– pod rygorem nieważnocci – formy pisemnego 
aneksu podpisanego przez strony. 

3. Rażda ze stron może je rozwiązal za uprzednim 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem 
na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. 

4. Wojewoda może rozwiązal porozumienie ze 
skutkiem natychmiastowym, w razie rażących 
uchybień w realizacji powierzonych zadań, gdy 
wezwanie Gminy do usunięcia tych uchybień 
w okreclonym terminie nie odniosło skutku, przy 
czym rozliczenie, o którym mowa w § 6, obej-
muje crodki wydane do dnia rozwiązania poro-
zumienia i dokonane będzie w terminie 30 dni od 
tegoż dnia. 

§ 11 

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych cDz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.j oraz inne przepisy doty-
czące spraw objętych porozumieniem. 

§ 12 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnocląskiego. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron. 

 
 WOJEWODA DOLNOŚLĄSRI 

 RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 WÓJT GMINY 

 IWONA AGNIESZKA ŁEBEK 
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ANEKS NR 33 

z dnia 18 marca 2009 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/32/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wał-
brzych obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Wałbrzych, zawartego dnia 30 kwietnia 2007 r. we Wrocła-
wiu pomiędzy Wojewodą Dolnocląskim a Gminą Wałbrzych. 

Strony porozumienia: 

– Wowewoda Dolnośląski – Pan Rafał Jurkowlaniee 
i  
– Umina Wałwrzaeh – reprezentowana przez Pana – Piotra Kruezkowskiego 

– Prezydenta Miasta Wałbrzych, 

postanawiają, co następuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia 
nr DOL/CW/32/2007, Strony wprowadzają nastę-
pujące zmiany: 
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojen-
nych cDz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.j, polegający 
na utrzymaniu Cmentarza Żołnierzy Armii Radziec-
kiej znajdującego się w Wałbrzychu przy 
al. kpt. Józefa Czajkowskiego”. 
 

§ 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„przygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 9 maja – Dzień Zwycięstwa 
– 1 listopada – Wszystkich Świętych”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/32/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 WOJEWODA DOLNOŚLĄSRI 

 RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 PREZYDENT 
 MIASTA WAŁBRZYCHA 

 PIOTR KRUCZKOWSKI 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywal: 

1j w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnocląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Trecl wydawanych dzienników dostępna jest  

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