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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
NR XXXIII/280/O8

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wiasta Bolesdawiec

Da podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1l oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Dr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Dr 2l, poz. 220, Dr I2, poz. 558, Dr 11l, poz. 984,
Dr 15l, poz. 1271, Dr 214, poz. 180I, z 200l r. Dr 80, poz. 717, Dr 1I2,
poz. 15I8, z 2004 r. Dr 102, poz. 1055, Dr 11I, poz. 120l, Dr 1I7,
poz. 1759, z 2005 r. Dr 172, poz. 1441,Dr 175, poz. 1457, z 200I r.
Dr 17, poz. 128, Dr 181, poz. 1ll7, z 2007 r. Dr 1l8, poz. 974, Dr 17l,
poz. 1218, z 2008 r. Dr 180, poz. 1111) Rada Miasta Bolesławiec uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Dowo utworzonej ulicy (drodze wewnętrznej)
położonej w zachodniej części miasta Bolesła-
wiec, stanowiącej część działki nr 289 o pow.
około 0,1900 ha, (KW nr Rs1B/00027548/8),
obręb Bolesławiec-8 nadaje się nazwę:

„ulica Wdadysdawa Reywonta”.

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust. 1
oznaczone są kolorem żółtym na mapie, stano-
wiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Bolesławiec.

§ l

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

PRZEWODDICZĄCA RADO

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK
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Zadącznik do uchwady Rady Miasta Bolesda-
wiec nr XXXIII/280/08 z dnia 17 grudnia
2008 r. (poz. 130)
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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
NR XXXIII/281/08

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gwinnez na terenie wiasta
Bolesdawiec

Da podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Dr 142, poz.
1591, z 2002 r. Dr 2l, poz. 220, Dr I2, poz. 558, Dr 11l, poz. 984, Dr
15l, poz. 1271, Dr 214, poz. 180I, z 200l r. Dr 80, poz. 717, Dr 1I2,
poz. 15I8, z 2004 r. Dr 102, poz. 1055, Dr 11I, poz. 120l, Dr 1I7, poz.
1759, z 2005 r. Dr 172, poz. 1441, Dr 175, poz. 1457, z 200I r. Dr 17,
poz. 128, Dr 181, poz. 1ll7, z 2007 r. Dr 1l8, poz. 974, Dr 17l, poz.
1218, z 2008 r. Dr 180, poz. 1111) w związku z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Dr 19, poz. 115, Dr 2l, poz. 1lI, Dr 192, poz. 1l81) oraz uchwały nr
1lI/08 Zarządu Powiatu Bolesłwieckiego z dnia 11 sierpnia 2008 r. w
sprawie wyrażenia opinii Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o pozbawieniu
kategorii dróg gminnych przebiegającej na terenie sminy Miejskiej Bolesła-
wiec Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pozbawia się część ulicy Diepodległości, położo-
nej w obrębie 12 miasta Bolesławieci opisanej w
operacie ewidencji gruntów jako działki nr I7/2
o pow. 0,00l4 ha i nr I7/l o pow. 0,0018 ha –
kategorii drogi gminnej.

2. Część ulicy wymieniona w ust. 1 jako wskazane
tam działki oznaczone są na mapie kolorem żół-
tym i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

l. Działki, wymienione w ust. 1, przeznaczone
będą na powiększenie działek sąsiednich celem
ich lepszego zagospodarowania.

4. Przedmiotowe działki gruntu stanową własność
sminy Miejskiej Bolesławiec.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Bolesławiec.

§ l

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

PRZEWODDICZĄCA RADO

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK
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Zadącznik nr 1 do uchwady nr XXXIII/281/08
Rady Miasta Bolesdawiec z dnia 17 grudnia
2008 r. (poz. 131)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
NR XXXI 149/08

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miezskiego Ośrodka Powocy Spodecznez
w Choznowie do podezwowania dziadań wobec ddużników aliwentacyznych,

w tyw do wydawania decyzzi adwinistracyznych w tych sprawach

Da podstawie art. l9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Dr 142, poz.1591 z pó n. zm.) Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co następuje :

§ 1

Upoważnia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chojnowie do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych z zakresu admi-
nistracji publicznej, określonych w ustawie z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. Dr 192, poz. 1l78 z pó n.
zm.), w tym również do wydawania decyzji admini-
stracyjnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.

§ l

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

PRZEWODDICZĄCO
RADO MIERSKIER

JAN SKOWROŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
NR 302/XLI/2008

z dnia 1I grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu czdonkow ochotniczez straży
pożarnez, którzy uczestniczyli w dziadaniu ratowniczyw lub szkoleniu pożar-
niczyw organizowanyw przez Państwową Straż Pożarną w Jeleniez Górze
                                  lub Miasto Jelenia Góra

Da podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity (Dz. U. z 2002 r. Dr 147,
poz. 1229 z pó niejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
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1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego
dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Re-
leniej sórze za uczestniczenie w działaniu ra-
towniczym lub szkoleniu pożarniczym organizo-
wanym przez Państwową Straż Pożarną w Rele-
niej sórze lub Miasto Relenia sóra.

2. Ekwiwalent, o którym mowa w pkt 1, ustala się
w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodze-
nia za dany kwartał ogłoszonego przez Prezesa
słównego Urzędu Statystycznego w Monitorze
Polskim na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.

U. z 2004 roku Dr l9, poz. l5l z pó niejszymi
zmianami).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Releniej sóry.

§ l
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody
Dolnośląskiego.

PRZEWODDICZĄCO
RADO MIERSKIER

HUBERT PAPAJ
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
NR XXX/208/08

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Powocy Spodecznez w Kudo-
wie-Zdrozu do podezwowania dziadań wobec ddużników aliwentacyznych w
iwieniu organu wdaściwego wierzyciela i organu wdaściwego ddużnika
                                        aliwentacyznego

Da podstawie art. l9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Dr 142, poz. 1591 z pó n. zm.),
w związku z art. l1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Dr 192, poz. 1l78 z 2007 r.,
z pó n. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu orga-
nu właściwego wierzyciela, tj. Burmistrza Miasta
Kudowy-Zdroju, i organu właściwego dłużnika ali-
mentacyjnego, tj. Burmistrza Miasta Kudowy-
Zdroju, w tym do wydawania decyzji administra-
cyjnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. Dr 192, poz. 1l78 z 2007 r.
z pó n. zm.) oraz udzielania dalszych pełnomoc-
nictw w tym zakresie.

§ 2
Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony.
Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo
rozwiązania stosunku pracy.

§ l

Traci moc uchwała nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w
sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych w imie-
niu organu właściwego wierzyciela i organu wła-
ściwego dłużnika alimentacyjnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 5

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

PRZEWODDICZĄCO
RADO MIERSKIER

BOGUSŁAW BURGER
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDRÓJ
NR XXXI/221/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia górnez stawki za wywóz nieczystości pdynnych

Da podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Dr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pó n.
zm.) oraz art. I ust. 2 ustawy z dnia 1l września 199I r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Dr 2lI, poz. 2008 z 2005 r.
z pó n. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górną stawkę za wywóz nieczystości
płynnych ponoszoną przez właścicieli nieruchomo-
ści w wysokości 1I,00 zł za 1 ml.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kudowa-Zdrój.

§ l

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

PRZEWODDICZĄCO
RADO MIERSKIER

BOGUSŁAW BURGER
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLUSKI
NR XXIV/179/08

z dnia l0 pa dziernika 2008 r.

w sprawie określenia zasad dzierżawy lub nazwu nieruchowości stanowią-
cych wdasność Gwiny Lwówek Śląski na czas oznaczony dduższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony oraz ponownego zawarcia uwowy po okresie
      3-letniez dzierżawy, którez przedwiotew zest ta sawa nieruchowość

Da podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt l ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Dr
142, poz. 1591 z pó n. zm.) oraz art. 1l ust. 1 art. 25 ust. 1 i art. l7 ust.
1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Dr 2I1, Poz. 2I0l z po n. zm.) Rada Miejska
sminy jwówek Rląski uchwala, co następuje:.

§1

Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania przetargu
na dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż l lata
lub na czas nieoznaczony oraz ponownego zawar-
cia umowy po okresie l-letniej dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość, może
nastąpić w następujących przypadkach:
1.wydzierżawienia lub wynajmowania nieruchomo-

ści w celu poprawy warunków zagospodarowa-

nia nieruchomości przyległej, stanowiącej wła-
sność lub będącej w użytkowaniu wieczystym
dzierżawcy lub najemcy, o ile nie mogą być za-
gospodarowane jako odrębne nieruchomości,

2. wydzierżawiania nieruchomości niezabudowa-
nych wykorzystywanych na cele rolnicze i
ogrodnicze

l. wydzierżawiania nieruchomości, na których są
usytuowane obiekty handlowo-uslugowe, gara-
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że lub komórki wzniesione zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa przez dotychczaso-
wych dzierżawców lub najemców,

4. wydzierżawiania lub wynajmowania nierucho-
mości klubom, stowarzyszeniom i fundacjom na
cele związane z realizacją ich statutowej działal-
ności,

5. przeznaczonych na cele publiczne, określone w
przepisach ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
sminy i Miasta jwówek Rląski.

§l

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

PRZEWODDICZĄCA RADO

TERESA WACHAL
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁDKA
NR XXIII 257/08

z dnia l0 grudnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gwinnego Ośrodka Powocy Spodecznez
w Ddugodęce do podezwowania dziadań wobec ddużników aliwentacyznych, a
także do przyznawania i wypdaty świadczeń z funduszu aliwentacyznego
wynikazących z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o powocy osobow
uprawnionyw do aliwentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378
                                             z późn. zw.)

Da podstawie art. l9 ust. 4 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dr 142, poz. 1591
z pó n. zm.) oraz art. l1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Dr 192, poz. 1l78,
z pó n. zm.) Rada sminy Długołęka uchwala, co następuje:

§ 1

Rada sminy Długołęka upoważnia Kierownika
sminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłu-
gołece do podejmowania działań wobec dłużni-
ków alimentacyjnych, a także do przyznawania i
wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wynikających z ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2007 r. Dr 192, poz. 1l78,
z pó n. zm.).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi sminy
Długołęka.

§ l

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODDICZĄCO
RADO sMIDO

MIROSŁAW DUDA
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA
NR XX/100/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla czdonków
ochotniczych straży pożarnych

Da podstawie na art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Dr 147, poz. 1229 z pó niej-
szymi zmianami) w związku z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym (tj. Dz. U. Dr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala, co na-
stępuje:

§ 1

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym, otrzymuje ekwi-
walent pieniężny w wysokości 16 zd za godzinę
udziadu w dziadaniu ratowniczyw.

§ 2

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczest-
niczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzy-
muje ekwiwalent pieniężny w wysokości 8 zd za
godzinę uczestniczenia w szkoleniu.

§ l

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi sminy
Dziadowa Kłoda.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i znajduje zastosowanie
do obliczania ekwiwalentu począwszy od dnia
25 września 2008 r.

PRZEWODDICZĄCO
RADO sMIDO

GRZEGORZ OTWINOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA
NR XX/101/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia

Da podstawie art. l9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Dr 142, poz. 1591 z pó n.
zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Dr 192, poz. 1l78 z pó n. zm.)
Rada sminy Dziadowa Kłoda uchwala się, co następuje:
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§ 1

Upoważnia Kierownika sminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dziadowej Kłodzie Pana Mariusza
Harbacewicza do prowadzenia całego postępowa-
nia wobec dłużników alimentacyjnych, a także do
wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 2

Upoważnienie ważne jest do odwołania, nie dłużej
niż do czasu zaprzestania funkcji Kierownika sOPS
w Dziadowej Kłodzie.

§ l

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi sminy
Dziadowa Kłoda.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODDICZĄCO
RADO sMIDO

GRZEGORZ OTWINOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW
NR XXIX/273/08

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia regulawinu wynagrodzenia dla nauczycieli poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego na 2009 rok w części należącez do kow-
petenczi Gwiny Dzierżoniów zako organu prowadzącego przedszkola, szkody
                                    podstawowe i giwnazza

Da podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Dr 142, poz. 1591
z pó niejszymi zmianami) oraz art. l0 ust. I, w związku z art. 91d ust. 1
ustawy z dnia 2I stycznia 1982 r. Karta Dauczyciela (tekst jednolity Dz. U.
z 200I r. Dr 97, poz. I74 z pó niejszymi zmianami) Rada sminy Dzierżo-
niów uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin wynagrodzenia dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego pra-
cujących w przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjach, dla których organem prowadzącym
jest smina Dzierżoniów, zwany dalej Regulaminem.

R o z d z i a ł   1

Postanowienia wstępne

§ 2

Regulamin określa:
1. wysokość i szczegółowe zasady przyznawania

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funk-
cyjnego, za trudne i uciążliwe warunki pracy
oraz za wysługę lat,

2. szczegółowe zasady obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny dora nych zastępstw,

l. wysokość i zasady wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

4. stawki wynagrodzenia zasadniczego,
5. nagrody, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiej-

skie,

§ l

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. nauczycielu bez bliższego określenia – rozumie

się przez to nauczycieli, wychowawców i in-
nych pracowników pedagogicznych poszcze-
gólnych stopni awansu zawodowego zatrud-
nionych w przedszkolach, szkołach podsta-
wowych i gimnazjach prowadzonych przez
sminę Dzierżoniów,

2. dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum,

l. szkole bez bliższego określenia – rozumie się
przez to przedszkole, szkołę podstawową i
gimnazjum prowadzone przez sminę Dzierżo-
niów,

4. Wójcie – rozumie się przez to Wójta sminy
Dzierżoniów,

5. regulaminie – rozumie się przez to regulamin
„wynagradzania nauczycieli dla poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego na 2009 rok
w części należącej do kompetencji sminy
Dzierżoniów jako organu prowadzącego przed-
szkola, szkoły podstawowe i gimnazja”,

I. Karcie Dauczyciela – rozumie się przez to
ustawę z dnia 2I stycznia 1982 roku – Karta
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Dauczyciela (Dz. U. z 200I roku Dr 97, poz.
I74 z pó niejszymi zmianami),

7. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie MED z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagra-
dzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.
U. Dr 42, poz. 257),

8. klasie – należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę,

9. uczniu – rozumie się przez to także wycho-
wanka,

10. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w
ust. 1 Rozporządzenia MED z dnia 11 marca
2008 roku,

11. zakładowej organizacji związkowej – rozumie
się przez to Zarząd Oddziału Związku Dauczy-
cielstwa Polskiego sminy Dzierżoniów i Mię-
dzyzakładową Komisję DSZZ „Solidarność”
działające na terenie sminy Dzierżoniów.

R o z d z i a ł   2

Dodatek wotywacyzny

§ 4

1. Rrodki na dodatki motywacyjne tworzy się:
1) dla nauczycieli w wysokości stanowiącej

2% planowanych środków finansowych na
wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli,

2) dla dyrektorów w wysokości stanowiącej
2% planowanych środków finansowych na
wynagrodzenie zasadnicze dyrektorów.

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą, uznanio-
wą częścią wynagrodzenia i przyznawany jest
w ramach przydzielonych szkole środków fi-
nansowych.

l. Dauczycielowi może być przyznany dodatek
motywacyjny w wysokości do 20% jego wy-
nagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje
dyrektor na czas określony, nie krótszy niż l
miesiące i nie dłuższy niż do końca roku szkol-
nego.

5. Warunkiem przyznawania nauczycielowi do-
datku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-

tycznych, wychowawczych, opiekuńczych,
a w szczególności:
a) Uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględ-

nieniem ich możliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, postępów potwier-
dzonych wynikami klasyfikacji lub pro-
mocji, efektami egzaminów i sprawdzia-
nów albo sukcesami w konkursach, za-
wodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpra-
cy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektyw-

ne działanie na rzecz uczniów potrzebu-
jących szczególnej opieki.

2) Rakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowni-
czym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowa-

nie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności

zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę powierzonych po-

mieszczeń, sprawność pomocy dydak-
tycznych innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
l) Ocena pracy.
4) Zaangażowanie w realizację czynności i za-

jęć, o których mowa w art. 42, ust. 2, pkt
2 i l Karty Dauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

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

nych,
c) opiekowanie się samorządem uczniow-

skim lub innymi organizacjami uczniow-
skimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji otwartych, przejawia-
nie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia na-
uczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.

I. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel
nabywa po przepracowaniu jednego roku
szkolnego w danej szkole.

7. Dodatek motywacyjny przysługuje w pełnej
wysokości przez cały okres, na jaki został
przyznany.

8. Dauczycielowi uzupełniającemu obowiązujący
wymiar zajęć w innej szkole dodatek motywa-
cyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w
uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, której na-
uczyciel uzupełnia obowiązujący wymiar zajęć.

9. Dauczycielowi przeniesionemu na podstawie
art. 18 i 19 Karty Dauczyciela dodatek moty-
wacyjny ustala dyrektor szkoły, do której na-
uczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu
opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

10. Dyrektorowi może być przyznany dodatek mo-
tywacyjny do wysokości 20% jego wynagro-
dzenia zasadniczego.

11. Dodatek motywacyjny dyrektorom przyznaje
Wójt na czas określony nie krótszy niż l mie-
siące i nie dłuższy niż do końca roku szkolne-
go.

12. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego
przekazuje się nauczycielowi, dyrektorowi w
formie pisemnej, a kopie włącza się do akt
osobowych.
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1l. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przysłu-
guje w pełnej wysokości przez cały okres, na
jaki został przyznany.

14. Dowo powołany dyrektor, z wyjątkiem dyrek-
tora powołanego na kolejną kadencję, może
otrzymywać dodatek motywacyjny nie wcze-
śniej niż po upływie jednego roku pracy na
zajmowanym stanowisku.

15. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyzna-
wany jest według następujących kryteriów:
1) Dyrektor jako organ nadzoru pedagogicznego:

a) tworzenie warunków (planowanie, orga-
nizowanie i przewidywanie skutków po-
dejmowanych decyzji) dla prowadzenia
prawidłowej działalności dydaktycznej,
opiekuńczej i wychowawczej szkoły,

b) właściwe motywowanie oraz monitoro-
wanie pracy nauczycieli i pracowników
administracyjno-obsługowych,

c) inspirowanie, projektowanie i organizo-
wanie systemu wewnątrzszkolnego do-
skonalenia nauczycieli na podstawie
przeprowadzonych diagnoz oraz zapla-
nowanych zadań,

d) stosowanie i doskonalenie aktywizują-
cych metod pracy, prowadzenie innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznych
podnoszących efektywność i atrakcyj-
ność szkoły,

e) aktualizowanie wiedzy i umiejętności po-
przez uczestnictwo w zorganizowanych
formach kształcenia i doskonalenia oraz
ich wykorzystanie w pracy na rzecz
rozwoju szkoły,

f) organizowanie i kierowanie pracami ko-
misji powołanej przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną do przeprowadzenia
sprawdzianu w klasie jI szkoły podsta-
wowej lub egzaminu gimnazjalnego.

Za realizację powyższych zadań dyrektor
może otrzymać do 18 pkt (za każdy pod-
punkt w sali od 0 do l punktów).

2) Dyrektor jako zarządzający placówką:
a) racjonalna gospodarka środkami finan-

sowymi (wykorzystanie środków budże-
towych, pozyskiwanie środków pozabu-
dżetowych lub podejmowanie działań
zmierzających do wzbogacania majątku
szkolnego) oraz racjonalizacja kosztów
działalności szkoły,

b) terminowe wykonywanie zaplanowanych
zadań własnych i zleconych przez organ
prowadzący,

c) szkoła w środowisku lokalnym (formy
współpracy, inicjatywy na rzecz środo-
wiska, pomoc dzieciom biednym i z ro-
dzin zagrożonych patologią społeczną),

d) zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,
m.in. rozwiązywanie problemów prze-
mocy, alkoholizmu, narkomanii, palenia
tytoniu, przestrzegania przepisów bhp
i ppoż.

Za realizację powyższych zadań dyrektor może
otrzymać do 12pkt (za każdy podpunkt w skali
od 0 do l punktów)

l) Dyrektor jako kierownik zakładu pracy:
a) prawidłowe prowadzenie spraw kadro-

wych (polityka kadrowa),
b) troska o właściwe stosunki interperso-

nalne w zakładzie i kreowanie twórczej
atmosfery pracy,

c) dbałość o powierzony majątek, czy-
stość i estetykę szkoły oraz jej otocze-
nia, remonty bieżące,

d) samodzielność w rozwiązywaniu pro-
blemów,

e) poprawne prowadzenie dokumentacji
szkoły oraz znajomość prawa oświa-
towego i przestrzeganie jego zasad.

Za realizację powyższych zadań dyrektor może
otrzymać do 20 pkt (za każdy podpunkt w
skali od 0 do 4 punktów).

1I. Przyjmuje się, że 1 punkt jest odpowiednikiem
2% stawki dodatku motywacyjnego dla dyrek-
tora placówki.

17. Wójt ustalając stawkę dodatku motywacyjnego
dla dyrektora uwzględnienia także inne kryteria
niż wymienione w § 4 ust. 15, a w szczegól-
ności:
1) opinie dotyczące pracy dyrektora, zgłoszone

przez organ nadzoru pedagogicznego,
2) sposób realizacji zarządzeń lub decyzji orga-

nu prowadzącego,
l) uzasadniony wniosek Rady Rodziców,
4) stwierdzenie po kontroli przeprowadzonej

przez organ prowadzący, uchybień w pracy
dyrektora lub szkoły,

5) nieprzestrzeganie przez dyrektora lub podle-
głych mu pracowników dyscypliny pracy.

R o z d z i a ł   l

Dodatek funkcyzny

§ 5

1. Dauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funk-
cyjny w wysokości określonej w poniższej
tabeli:

jp. Stanowisko
Kwota dodatku z zł

miesięcznie
1 Szkoły podstawowe i gimnazja
a Dyrektor szkoły liczącej

do 10 oddziałów
l00–550

b Dyrektor szkoły liczącej
od 10 do 14 oddziałów

l50–I50

c Wicedyrektor 250–450

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Wójt w granicach stawek określonych w
tabeli, uwzględniając:
1) warunki organizacyjne, m.in.:

a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
c) zmianowość,
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje

szkoła.
2) Efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:

a) racjonalne i efektywne gospodarowanie
środkami finansowymi,
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b) prawidłowo prowadzoną politykę kadro-
wą,

c) umiejętne pozyskiwanie środków w ra-
mach działalności gospodarczej szkoły,

d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arku-
sze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki
lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami,

e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie
szkoły.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego DK.II.0911-10/I98/08 z dnia l0 grudnia
2008 stwierdzono nieważność § 5 ust. 2 pkt 2).
l. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedy-

rektorów oraz osób wymienionych w ust. 4
przyznaje dyrektor szkoły z tym, że łączna wy-
sokość tych dodatków nie może przekroczyć
50% dodatku przyznanego dyrektorowi.

4. Dauczycielowi z tytułu wykonywania zadań
przysługuje dodatek funkcyjny:
1) opiekun stażu w wysokości 50zł miesięcznie.
2) Wychowawstwo:

a) od 45 zł do 50 zł miesięcznie w przed-
szkolach, niezależnie od liczby grup, w
których prowadzi się zajęcia,

b) od 50 zł do I0 zł miesięcznie w szkołach
podstawowych i gimnazjach.

5. W przypadku, gdy nauczyciel pełni funkcję opie-
kuna stażu przez niepełny miesiąc kalendarzowy
dodatek wypłacany jest w kwocie wynikającej z
przemnożenia 1/l0 stawki dodatku opiekuna stażu
przez liczbę dni sprawowania tej funkcji.
I. Dyrektorowi przysługuje tylko jeden dodatek, a

w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej do-
datków przysługuje dodatek wyższy.

7. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi
szkoły w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po trzech miesiącach pełnienia
zastępstwa za nieobecnego dyrektora.

8. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przysługuje
również innej osobie wskazanej do zastępowania
dyrektora w czasie jego nieobecności w szko-
łach, w których nie przewidziano stanowiska
wicedyrektora, od pierwszego dnia miesiąca ka-
lendarzowego następującego po jednym miesią-
cu pełnienia zastępstwa.

R o z d z i a ł   4

Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy

§ I

1. Dauczycielowi przysługuje dodatek za trudne
warunki pracy w przypadku, gdy:
1) prowadzi zajęcia dydaktyczne w oddziałach

przysposabiających do pracy zawodowej w
wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego,

2) prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowaw-
cze w specjalnych przedszkolach (oddziałach
specjalnych) w wysokości 10% wynagrodze-
nia zasadniczego,

l) prowadzi w przedszkolach zajęcia rewalida-
cyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi
w stopniu głębokim w wysokości 10% wyna-

grodzenia zasadniczego, według zasad ustalo-
nych w § 7 ust. 1.
2. Dauczycielowi przysługuje dodatek za uciąż-

liwe warunki pracy w przypadku, gdy prowa-
dzi zajęcia wymienione w § I ust. 1 pkt 2–l
1) z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj stop-

nia niepełnosprawności został określony w
§ 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w
sprawie kryteriów ocen niepełnosprawno-
ści u osób w wieku do 1I roku życia (Dz.
U. Dr 17, poz. 1I2)

2) z młodzieżą powyżej 1I roku życia uza-
sadnia konieczność sprawowania stałej
opieki lub udzielania pomocy, oraz prowa-
dzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej
1I roku życia, u których wystąpiło naru-
szenie sprawności organizmu z przyczyn,
o których mowa w § l2 ust. 1 rozporzą-
dzenia Ministra sospodarki, Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 15 lipca 200l r. w
sprawie orzekania o niepełnosprawności
(Dz. U. Dr 1l9, poz. 1l28) w wysokości
do 10% wynagrodzenia zasadniczego,
według zasad ustalonych w § 7 ust. 1.

§ 7

1. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych wa-
runkach pracy przysługuje w wysokości propor-
cjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin
w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin.

2. Prawo do dodatków, o których mowa w § I
niniejszego regulaminu, powstaje z dniem podję-
cia pracy w takich warunkach, a ustaje z koń-
cem miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie
pracy w tych warunkach.

R o z d z i a ł   5

Dodatek za wysdugę lat

§ 8

1. Dodatek za wysługę ustala nauczycielowi dyrek-
tor szkoły a dyrektorowi Wójt.

R o z d z i a ł   I

Szczegódowe zasady obliczania i wypdacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwywiarowe i godziny

doraźnych zastępstw

§ 9

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki
pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiąz-
kowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.
1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin przez 4,1I z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 go-
dziny liczy się za pełną godzinę.
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l. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa
dora nego, przydzielonego nauczycielowi zgod-
nie z jego kwalifikacjami do nauczania przedmio-
tu, ustala się tak jak za jedną godzinę ponad-
wymiarową.

R o z d z i a ł   7

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 10

Rako stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla na-
uczycieli określone w rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Darodowej z dnia 11 marca 2008 r. w spra-
wie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wol-
nym od pracy (Dz. U. Dr 42, poz.257).

R o z d z i a ł   8

Nagrody

§ 11

Rrodki finansowe na nagrody w ramach specjalne-
go funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze planuje dyrektor w
wysokości 1% rocznego funduszu wynagrodzeń
osobowych dla nauczycieli w rocznym planie finan-
sowym z tego:
a) 0,8 % z przeznaczeniem na nagrody dyrektora,
b) 0,2 % z przeznaczeniem na nagrody Wójta smi-

ny.
§ 12

1. Dagrody mają charakter uznaniowy i mogą być
przyznane nauczycielowi po przepracowaniu w
szkole co najmniej 1 roku.

2. Dauczyciel może otrzymać Dagrodę Wójta raz na
l lata pracy w danej szkole.

§ 1l

Dagrody przyznawane są w terminie do dnia 14
pa dziernika każdego roku z okazji Dnia Edukacji
Darodowej. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach nagroda może być przyznawana w innym
terminie.

§ 14

1. Dagroda Wójta może być przyznana:
a) dyrektorom szkół i placówek prowadzonych

przez gminę;
b) nauczycielom zatrudnionym w szkołach i pla-

cówkach na terenie gminy.
2. Z wnioskiem o przyznanie Dagrody Wójta dla

dyrektora szkoły może występować:
a) Zastępca Wójta;
b) wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio

nadzorujący szkołę;
c) rada rodziców lub rada pedagogiczna.

l. Z wnioskiem o przyznanie Dagrody Wójta dla
nauczycieli mogą występować:
a) dyrektorzy szkół w stosunku do nauczycieli

danej szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu
przez radę pedagogiczną,

b) wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio
nadzorujący szkołę.

4. Wnioski o Dagrodę Wójta muszą zawierać uza-
sadnienie, w którym należy podać wymierne
efekty pracy osiągane przez nauczyciela lub dy-
rektora.

5. Dyrektor lub nauczyciel, któremu została przy-
znana Dagroda Wójta, otrzymuje dyplom, które-
go odpis umieszcza się w jego aktach osobo-
wych.

I. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i l, należy
składać w Urzędzie sminy w Dzierżoniowie w
terminie do 20 września każdego roku na for-
mularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały.

§ 15

1. Decyzję w sprawie przyznania Dagrody Dyrekto-
ra podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.

2. Fakt przyznania nagrody nauczycielowi dyrektor
szkoły potwierdza na piśmie wraz z uzasadnie-
niem. Kopie pisma umieszcza się w aktach oso-
bowych.

l. Dauczyciel, któremu została przyznana Dagroda
Dyrektora, otrzymuje list gratulacyjny, którego
odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

§ 1I

Dagroda Wójta może być przyznana nauczycielowi,
który spełnia co najmniej 4, a nagroda Dyrektora
nauczycielowi, który spełnia co najmniej l z niżej
podanych kryteriów:
1. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu po-
twierdzonych w sprawdzianach i egzaminach
uczniów,

b) osiąganie bardzo dobrych wyników nauczania
w szkole potwierdzonych wynikami odpo-
wiednich pomiarów edukacyjnych, liczba lau-
reatów olimpiad, konkursów pozaszkolnych i
innych, zawodów sportowych;

c) podejmowanie działalności innowacyjnej w
zakresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowywanie au-
torskich programów i publikacji;

d) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w
pracy z uczniem uzdolnionym lub z uczniami
mającymi trudności w nauce;

e) przygotowywanie i organizowanie uroczysto-
ści, imprez kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, wypoczynkowych na rzecz szkoły i
gminy;

f) podejmowanie działań w rozwijaniu zaintere-
sowań uczniów w szczególności opiekowanie
się organizacjami działającymi w szkole, pro-
wadzenie dodatkowych zajęć z uczniami;

2. w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub

wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych;

b) prowadzenie działalności mającej na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród dzieci i młodzieży, w
szczególności narkomanii i alkoholizmu;
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c) organizowanie udziału rodziców w życiu
szkoły i rozwijanie form współdziałania szkoły
z rodzicami;

d) organizuje współpracę szkoły z policją, orga-
nizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przeja-
wów patologii społecznej i niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży;

e) inspirowanie działalności społecznej na rzecz
szkoły i środowiska.

l. w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez

udział w różnego rodzaju formach doskonale-
nia zawodowego;

b) prowadzenie lekcji otwartych.
c) udzielanie pomocy w adaptacji zawodowej

młodych nauczycieli;
4. W zakresie realizacji planu szkoły:

a) aktywne uczestniczenie w tworzeniu, aktuali-
zacji i nowelizacji dokumentów prawa we-
wnątrzszkolnego;

b) wzorową realizację zadań wynikających z
planu pracy szkoły.

5. W zakresie zarządzania szkołą:
a) aktywny udział szkoły i jej reprezentowanie w

działaniach promujących gminę;
b) tworzenie warunków do prowadzenia prawi-

dłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej
i wychowawczej szkoły;

c) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej
oraz dbanie o właściwą organizację pracy;

d) prawidłową współpracę z radą pedagogiczną,
radą rodziców i radą szkoły;

e) racjonalne wykorzystywanie środków budże-
towych i pozyskiwanie dodatkowych środ-
ków finansowych;

f) dbanie o infrastrukturę szkoły;
g) podnoszenie swoich kwalifikacji;
h) inspirowanie nauczycieli do podnoszenia

kwalifikacji;
i) popieranie wszelkich działań nauczycieli, ro-

dziców mających na celu wzbogacenie oferty
szkoły.

R o z d z i a ł   9

Dodatek wieszkaniowy

§ 17

l1 Dauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin w przedszkolach i szko-
łach podstawowych mających siedzibę na tere-
nie sminy Dzierżoniów i posiadającemu kwalifi-
kacje wymagane do zajmowania stanowiska na-
uczyciela przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
a) I% miesięcznej stawki najniższego wynagro-

dzenia za pracę pracowników, ustalonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwa-
nego dalej „najniższym wynagrodzeniem" –
dla 1 osoby,

b) 8% najniższego wynagrodzenia – dla dwóch
osób,

c) 10% najniższego wynagrodzenia – dla trzech
osób,

d) 12% najniższego wynagrodzenia – dla czte-
rech i więcej osób,

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

4. Dauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu przysługuje tylko jeden nauczycielski
dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
w ust.2. Małżonkowie wspólnie wskazują pra-
codawcę, który będzie wypłacał dodatek jedne-
mu z nich.

5. Dauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust.4, na ich
wspólny wniosek.

I. Dauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi Wójt sminy.

7. Dauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego,

8. Dauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o
jego przyznanie.

9. Dauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca
się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia
zasadniczego.

§ 18

Dauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w
okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy za które przysługuje wy-

nagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
l) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby wojskowej zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

R o z d z i ał   10

Dodatek wiezski

§ 19

1. Dauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiej-
skim oraz w mieście liczącym do 5000 miesz-
kańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela przysługuje doda-
tek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia
zasadniczego.

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

wynagrodzenie,
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2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go,

l) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej. W przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby wojskowej
zawarta była umowa o prace na czas okre-
ślony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu, na który umowa była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
l. Dauczycielski dodatek wiejski wypłaca się z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia za-
sadniczego.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi sminy
Dzierżoniów.

§ 21

Traci moc uchwała nr Xj/151/07 Rady sminy
Dzierżoniów z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie:

ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego na
2008 rok w części należącej do kompetencji sminy
Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszko-
la, szkoły podstawowe i gimnazja.

§ 22

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

PRZEWODDICZĄCO
RADO sMIDO

ADAM JAN MAK
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Zadącznik nr 1 do uchwady  Rady Gwi-
ny Dzierżoniów nr XXIX/273/08 z dnia
27 listopada 2008 r. (poz.140)
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UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO
NR 252/V/2008

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla czdonków
ochotniczych straży pożarnych

Da podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. Z 2002 r. Dr 147, poz. 1229 z pó n.
zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Dr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1

1 Członek ochotniczej straży pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym organizo-
wanym przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wy-
sokości 7 zł za godzinę udziału w działaniu ra-
towniczym.

2 Członek ochotniczej straży pożarnej, który
uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizo-
wanym przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wy-
sokości 1 zł za godzinę udziału w szkoleniu po-
żarniczym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi sminy.

§ l

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 25 września 2008 r.

PRZEWODDIOCZĄCO
RADO sMIDO

WIESŁAW MRZOsŁÓD

142

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE
NR XXIX/351/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchylenia uchwady Rady Gwiny Kobierzyce nr XXI/271/08 z dnia
11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zwiany wiezscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru podożonego przy ulicy Jasnez
                                w pódnocnez części wsi Wysoka

Da podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200l r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 200l r. Dr 80, poz. 717 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Rady sminy Kobierzyce
nrXXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w spra-
wie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego
przy ulicy Rasnej w północnej części wsi Wysoka.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi sminy
Kobierzyce

§ l

Uchwała wchodzi w życie po upływie l0 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego

PRZEWODDICZĄCO
RADO sMIDO

CZESŁAW CZERWIEC
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE
NR XXIX/354/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zwiany uchwady nr XXVIII/346/08 Rady Gwiny Kobierzyce z dnia
16 grudnia 2008 roku w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia
dotaczi dla niepublicznych placówek prowadzących inne forwy wychowania
               przedszkolnego dziadazących na terenie gwiny Kobierzyce

Da podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Dr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)
oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Dr 25I, poz. 2572 z pó ń.
zm.) Rada sminy Kobierzyce uchwala, co następuje

§ 1
Załącznik określony w § 2 ust. l uchwały nr
XXjIII/l4I/08 Rady sminy Kobierzyce z dnia 1I
grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie „5. Dotacja
przeznaczona jest na pokrycie kosztów działal-
ności bieżącej”,

§ l

1. W § l ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Osoba
prowadząca niepubliczną inną formę wychowa-
nia przedszkolnego, która otrzymuje dotację z
budżetu gminy, sporządza półroczne i roczne
rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru
stanowiącego załącznik nr l do niniejszej
uchwały”.

2. W § l dodaje się ust. 5 o następującym brzmie-
niu: „Ustalona i stanowiąca należność sminy
Kobierzyce kwota zwrotu z tytułu pobrania do-
tacji w nadmiernej wysokości, albo dotacji wy-
korzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z
odsetkami liczonymi jak od zaległości podatko-
wych, zgodnie z art. 145, 14I, 190 ustawy z
dnia l0 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Dr 249, poz. 2104 z pó n. zm.)

podlega przekazaniu na rachunek Urzędu sminy
Kobierzyce”.

§ 4

Załącznik określony w § l ust. 1 uchwały nr
XXjIII/l4I/08 Rady sminy Kobierzyce z dnia 1I
grudnia 2008 roku, otrzymuje brzmienie, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi sminy
Kobierzyce.

§ I

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

PRZEWODDICZĄCO
RADO sMIDO

CZESŁAW CZERWIEC
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Zadącznik nr 1 do uchwady Rady Gwiny
Kobierzyce nr XXIX/354/08 z dnia
29 grudnia 2008 r. (poz. 143)
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Zadącznik nr 2 do uchwady Rady Gwiny
Kobierzyce nr XXIX/354/08 z dnia
29 grudnia 2008 r. (poz. 143)
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UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE
NR XXIII/140/08

z dnia 2I listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia regulawinu określazącego wysokość  oraz szczegódowe
warunki  przyznawania nauczycielow dodatków: wotywacyznego, funkcyz-
nego, za wysdugę lat,  za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypdaca-
nia innych skdadników wynagradzania wynikazących ze stosunku pracy,
szczegódowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwywiaro-
we, godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych skdadników wyna-
grodzenia, a także wysokości szczegódowych zasad przyznawania i wypda-
cania dodatku wieszkaniowego i wypdacania oraz ustalenia kryteriów i tryb
                             przyznawania nagród dla nauczycieli

Da podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art.40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Dr 142,
poz.1591 ze zmianami ), art.l0 ust. I i art. 54 ust. l i ust.7, art. 49 ust. 2
ustawy z dnia 2I stycznia 1982 r. – Karta Dauczyciela (tekst jednolity z
200I r. Dz. U.  Dr 97, poz. I74) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Da-
rodowej i Sportu z dnia l1stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek
wynagrodzenia  zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  Dr 22, poz.181 ze zm.) Rada  sminy w
Przewornie uchwala:

REsUjAMID

Określający wysokość stawek i szczegółowe wa-
runki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny dora nych zastępstw oraz wy-
sokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy na-
uczycieli w szkołach prowadzonych przez sminę
Przeworno w roku 2009:
Szkoła Podstawowa w Regłowej,
Szkoła Podstawowa w Przewornie,
Szkoła Podstawowa w Sarbach,

simnazjum Publiczne w Przewornie.
Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe
warunki przyznawania, obliczania i wypłacania.
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wysługę lat,
l) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i

godziny dora nych zastępstw,
I) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe,
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
8) innych świadczeń wynikających ze stosunku

pracy.
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9) dodatki specjalistyczne.

1 DODATEK MOTOWACORDO

§1

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, a w szczególności:
1) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem

ich możliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela co najmniej dobrych osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzanych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.

2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami.

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

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

5) systematyczne i efektywne  przygotowanie
się do przydzielonych obowiązków,

I) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych,

7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej w tym pedagogicznej,

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowych,

11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) posiadanie pozytywnej oceny pracy,
1l) zaangażowanie w realizacji czynności i zajęć,

o których mowa w art. 42 ust.2 pkt. 2 i l
Karty Dauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych

i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim

lub innymi organizacjami działającymi na
terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form,

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

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół decydują w szczególności następujące
kryteria:

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły,
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w

oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do

wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych

oraz umiejętność ich właściwego wyko-
rzystania na cele szkoły,

d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-
wychowawczych.

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:

a) dyscyplina pracy, podział zadań, termino-
wość realizacji zadań i zarządzeń,

b) podejmowanie zadań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,

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

nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających na

celu promowanie szkoły.
l) wysokie efekty pracy dydaktycznej i wycho-

wawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,

sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wpro-
wadzenie programów autorskich, innowa-
cji i ekspertów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych,

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

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

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

f) konstruktywna współpraca z Radą Rodzi-
ców i Samorządem Uczniowskim.

§ 2

Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na
dodatek motywacyjny dla nauczycieli – w wysoko-
ści 0,8% rocznego funduszu płac na wynagrodze-
nia zasadnicze.

§ l

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje
dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrud-
niony, w wysokości od l% do 15% wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuż-
szy niż I miesięcy.

l. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół
przyznaje wójt gminy na okres nie krótszy niż
sześć miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkol-
ny.

§ 4

Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
bywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej
szkole.
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1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas
nierealizowania przez nauczyciela godzin dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z
powodu przebywania nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden mie-

siąc.
2. Dauczycielom, którym powierzono stanowisko

kierownicze, dodatek motywacyjny nie przysłu-
guje w okresie:
1) przebywanie na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden mie-

siąc.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego DK. II. 0911-l/I90/08 z dnia 24 grudnia
2008 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 1 i 2)

§ 5

1. Dauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole może być przyznany dodatek motywacyj-
ny w każdej ze szkół.

2. Wysokość dodatków w każdej ze szkół zależny
jest od wynagrodzenia zasadniczego pobierane-
go w danej szkole.

§ I

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycie-
lowi w ciągu całego roku.

2. Okres przyznawania dodatku motywacyjnego
musi się zamykać w roku budżetowym.

II. DODATEK ZA WYSŁUGD LAT

§ 7

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi
w pełnej wysokości także w okresie przebywania
nauczyciela na urlopie dla podratowania zdrowia.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego DK.II. 0911-l/I90/08 z dnia 24 grudnia
2008 r. stwierdzono nieważność § 7)

III. DODATEK FUNKCYJNY

§ 8.

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przy-
znaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych
osób zajmujących inne stanowiska kierownicze
dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przy-
znaje się za:
1) warunki organizacyjne, m.in:

a) liczbę oddziałów,
b) zmianowość,
c) liczbę budynków, w których funkcjonuje

szkoła:
2) Efektywność funkcjonowania szkoły m. in.:

a) racjonalne i efektywne gospodarowanie
środkami finansowymi,

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ra-

mach działalności gospodarczej szkoły
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arku-

sze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki

lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami

e) przestrzeganie przepisów BHP na terenie
szkoły:

l) Wyniki w nauczani i wychowaniu m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,

zawodach.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego DK.II.0911-l/I90/08 z dnia 24 grudnia
2008 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 2 pkt l).

Tabela dodatków funkcyznych

Stanowisko

Wysokość dodatku
funkcyjnego
(miesięcznie
w złotych)

Dyrektor szkoły:
do 8 oddziałów (uczniów)
od 9 do 1I oddziałów (uczniów)
od 17 do 22 oddziałów (uczniów)
od 2l oddziałów i więcej (uczniów)
Wicedyrektor szkoły:
Dyrektor przedszkola:

od 200 do 500
od 250 do 750
od l00 do 850
od 400 do 1000
od 200 do 500
od 200 do 500

§ 9

Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lowi z tytułu wykonywania zadań:
1. Opiekuna stażu w wysokości 40 zł miesięcznie

za każdego nauczyciela stażystę powierzonego
opiece.

2. Za wychowawstwa klasy w wysokości mini-
mum l% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela stażysty w klasach do 20 uczniów, a za
wychowawstwo w klasach powyżej 20 uczniów
minimum 4% wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela stażysty.

§ 10

1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w
okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska
kierowniczego lub w okresie wykonywania za-
dań, za które przysługuje dodatek.

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

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

§ 11

Dodatki funkcyjne o których mowa nie przysługują
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w
okresie, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego DK.II.0911-l/I90/08 z dnia 24 grudnia
2008 stwierdzono nieważność § 11)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  5l2  – Poz. 144

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 12

Dauczycielom przysługuje dodatek za każdą godzinę
przeprowadzoną w trudnych lub uciążliwych wa-
runkach, a w szczególności:
1. Za prowadzenie zajęć z udziałem dzieci zakwali-

fikowanych do nauczania specjalnego do wyso-
kości 20% za przepracowaną godzinę wg stawki
zaszeregowania osobistego nauczyciela.

2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych w wysokości do 20% za przepraco-
waną godzinę wg stawki zaszeregowania osobi-
stego nauczyciela.

l.  Dodatek wypłaca dyrektor szkoły.

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAPNYCH

ZASTDPSTW

§ 1l

Dauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godzi-
ny ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych
zastępstw dora nych zgodnie z postanowieniami
art.l0 ust. I pkt 2 Karty Dauczyciela (Dz. U. z
1977 r. Dr 5I,poz l57 ze. zmianami)

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się według stawki osobistego zaszere-
gowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku
za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkami za uciążliwe
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponad-
wymiarowych odbywa się w takich warunkach)
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć ustalonego do rodzaju zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych nauczyciela.

l. Wynagrodzenie za 1 godz. dora nego zastęp-
stwa wypłaca się według stawki osobistego za-
szeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatku za warunki pracy.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o której mowa w pkt
2,l, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin przez 4,1I z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że za czas za-
jęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5
godziny liczy się pełną godzinę.

VI.WYNAGRODZENIA ZA ZAJDCIA DODATKOWE

§ 14

1. Dauczycielowi sprawującemu opiekę nad
uczniami wyjeżdżającymi na: wycieczki, obozy
itp. przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby
pracując w szkole macierzystej – łącznie z wy-
nagrodzeniem za przydzielone w arkuszu organi-
zacyjnym na dany rok szkolny godziny ponad-
wymiarowe.

2. Dauczycielowi sprawującemu opiekę nad dzieć-
mi przebywającymi w innej miejscowości w ra-

mach „zielonych szkół” przysługuje wynagro-
dzenie dodatkowe – jak za 10 godzin ponad-
wymiarowych tygodniowo.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego DK.II.0911-l/I90/08 z dnia 24 grudnia
2008 r. stwierdzono nieważność § 14)

VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU
NAGRÓD

§ 15

1. Dauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjal-
nego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Da-
uczyciela.

2. W budżecie organu prowadzącego tworzy się
specjalny fundusz nagród w wysokości co naj-
mniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych z przeznaczeniem na wypłaty na-
gród organu prowadzącego i dyrektorów szkoły,
z czego:
1) 75% środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektorów,
2) 25% środków funduszu przeznacza się na

nagrody organu prowadzącego.

§ 1I

Ze środków o których mowa w § 15, ust.2, pkt 1
nagrody przyznaje dyrektor szkoły .

§ 17

Dagrody, o których mowa w § 1I, są przyznawane
w terminie do dnia 14 pa dziernika każdego roku z
okazji Dnia Edukacji Darodowej. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda maże być
przyznana w innym terminie.

§ 18

1. Dyrektor szkoły dla każdego nagradzanego na-
uczyciela sporządza dokumentacje, w której mo-
tywuje przyznanie nagrody. Dokument ten jest
dołączany do teczki akt osobowych nauczyciela.

2. Dokumentacja, o której mowa, powinna zawie-
rać następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) data urodzenia,
l) informację o wykształceniu stopniu awansu

zawodowego,
4) staż pracy pedagogicznej,
5) nazwę szkoły,
I) zajmowane stanowisko,
7) otrzymane dotychczas nagrody,
8) ocenę pracy pedagogicznej,
9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić in-

formacje o dorobku zawodowym i osiągnię-
ciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody.

§ 19

1. Ze środków o których mowa w § 15, ust. 2, pkt
2 nagrody dla dyrektorów oraz szczególnie wy-
różniających się nauczycieli szkół, dla których
smina Przeworno jest organem prowadzącym,
przyznaje na umotywowany wniosek kierownika
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sminnego Zespołu Oświaty Wójt sminy Prze-
worno.

§ 20

Dagroda, o której mowa w § 17, może być przy-
znana nauczycielowi, który posiada co najmniej
dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia od-
powiednio co najmniej l z następujących kryteriów:
1. W okresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III
stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I–III
miejsca w konkursach, zawodach, przeglą-
dach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopol-
skich,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,

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

f) prowadzi znaczną działalność wychowawczą
w klasie lub szkole, w szczególności przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów w
spektaklach teatralnych, koncertach, wysta-
wach i spotkaniach,

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

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, i
osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami.

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

chowankom będącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuję współpracę szkoły lub placówki z
jednostkami systemu ochrony zdrowia, poli-
cją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii społecznej i niedostoso-
wania społecznego dzieci i młodzieży,

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

l. W zakresie działalności poza szkolnej, polegają-
cej na:
a) udziale w zorganizowanych formach dosko-

nalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji za-
wodowej nauczycieli podejmujących pracę w
zawodzie nauczyciela.

4. Dauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się
w jego teczce akt osobowych.

§ 21

Wysokość nagrody dla nauczycieli ustala dyrektor
szkoły w ramach posiadanych środków, a dla dy-
rektorów Wójt sminy Przeworno.

VIII. DODATEK MIESZKANIOWY

§ 22

1. Dauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin posiadającemu kwalifika-
cje do zajmowanego stanowiska w szkołach
prowadzonych przez sminę Przeworno przysłu-
guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – I%
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 8%
l) przy trzech osobach w rodzinie – 10%
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie –

12%
najniższego wynagrodzenia za pracę pracowni-
ków ustalonego przez Ministra Płacy Pracy i Po-
lityki Socjalnej.

l. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujące osoby wymienione w art. l, pkt 1I
ustawy z dnia 28.11.200lr. o świadczeniach
rodzinnych – Dz. U. Dr 228, poz. 2255 z pó -
niejszymi zmianami.

4. Dauczycielowi i jego współmałżonkowi, będące-
go także nauczycielem stale z nim zamieszkują-
cemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy, w wysokości określonej w ust. 2. Mał-
żonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Dauczycielski dodatek przyznaje się na wniosek
nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o któ-
rych mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
Dauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dy-
rektorowi Wójt sminy Przeworno.

I. Dauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

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

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

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

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego, odbywania

zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej służby wojskowej; w
przypadku jednak gdy z nauczycielem powo-
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łanym do służby zawarta była umowa o pracę
na czas określony, dodatek wypłaca się nie
dłużej niż do końca okresu, na który umowa
była zawarta,

l) korzystania z urlopu wychowawczego,
4) kwoty dodatku zaokrągla się do pełnych zło-

tych w ten sposób, że kwotę do 0,50 zł po-
mija się, a po wyżej 0,50 zł zaokrągla się w
górę.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 2l

Regulamin niniejszy został uzgodniony ze Związ-
kiem Dauczycielstwa Polskiego w Strzelinie, Zarzą-
dem Oddziału, Międzyzakładową Organizacją
Związkową DSZZ Solidarność pracowników oświa-
ty i wychowania powiatu strzelińskiego, Forum
Związków Zawodowych Zarządem Wojewódzkim
Województwa Dolnośląskiego.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi sminy.

§ 25

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

§ 2I

Traci moc uchwała Rady sminy nr XIj/I8/07 z
dnia l0 listopada 2007 r.

PRZEWODDICZĄCO
RADO sMIDO

ANDRZEJ ŁUCZAK
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UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
NR XVI/110/08

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opdat ponoszonych przez wdaścicieli
nieruchowości za odbieranie odpadów kowunalnych, opróżnianie zbiorników
bezodpdywowych i transportu nieczystości ciekdych nieruchowości na
                            terenie gwiny Stare Bogaczowice

Da podstawie art. 7 ust.1 i art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Dr
142, poz. 1591 z pó n. zm.) oraz art. l i art. I ust. 2 i 4 ustawy z dnia 1l
września 199I r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2005 r.Dr 2lI, poz. 2008 z pó n. zmianami) i art. 9 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Dr 97, poz. 1050 ze zm.) uchwala
się co następuje:

§ 1

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych w kwocie brutto
100 zł/ml..

§ 2

W przypadku odbierania odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości, gdzie były te odpady groma-
dzone w sposób selektywny, kwoty wymienione w
§ 1 zmniejsza się o 10%. Za selektywne uważa się
zbieranie odpadów komunalnych zapewniający od-
biór w odrębnych pojemnikach lub workach z po-
działem na co najmniej: papier, szkło oraz tworzy-
wa sztuczne.

§ l

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych, wraz z ich zrzutem do
oczyszczalni ścieków w kwocie brutto 20 zł/ml.

§ 4

sórne stawki opłat, o których mowa w § 1, 2 i l,
stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy
nie zawarli umowy na korzystanie z usług wyko-
nywanych przez przedsiębiorcę posiadającego ze-
zwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
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tu nieczystości płynnych, jednocześnie stanowią
górną cenę, jaka mogą stosować przedsiębiorcy
posiadający zezwolenie Wójta sminy na świadcze-
nie usług wynikających z art. I ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 1l września 199I r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach – tekst jednolity
(Dz. U. z 2005 r. Dr 2lI, poz. 2008).

§ 5

Traci moc uchwała nr XXIX/172/0I Rady sminy
Stare Bogaczowice z dnia 19 maja 200I r.

§ I

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi sminy
Stare Bogaczowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODDICZĄCO
RADO sMIDO

JAN MAKOSIEJ
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UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZWICE
NR XVI/113/08

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia regulawinu wynagradzania nauczycieli poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
                                                   2009 r.

Da podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Dr 142, poz.1591
z pó n. zm.) oraz art. l0 ust. I w nawiązaniu do art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 2I stycznia 1982 r. Karta Dauczyciela (tekst jednolity Dz. U.
z 200I r. Dr 97, poz. I74 z pó n. zm.) Rada sminy Stare Bogaczowice
uchwala:

§ 1

Uchwala się „Regulamin wynagradzania w roku
2009 nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego pracujących w jednostkach oświato-
wych, dla których organem założycielskim jest
smina Stare Bogaczowice”.

§ 2

Dodatek wotywacyzny

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

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

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

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

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne

działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki;

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

wanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności

zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych lub urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowych i powierzonych obo-
wiązków,

g) przestrzeganie dyscypliny prący,
l) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy

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

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i l
Karty Dauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

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

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

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

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

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuż-
szy niż 10 miesięcy, w wysokości do 10%
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodze-
nia zasadniczego.

l. Dodatek motywacyjny dla dyrektora jednostki
może być przyznany na okres 12 miesięcy.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając
spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2,
ustala dyrektor, a dla dyrektora Wójt sminy, w
ramach posiadanych środków finansowych.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ l

Dodatek funkcyzny

1. Dauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w
wysokości co najmniej 5% otrzymywanego
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

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

l. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły,
liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i
społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, dla dy-
rektora szkoły ustala Wójt sminy, a dla pozo-
stałych stanowisk kierowniczych dyrektor szko-
ły, w ramach posiadanych środków finanso-
wych.

4. Dauczycielom, którym powierzono wychowaw-
stwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy meto-
dycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna
stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej
wysokości do 5% / otrzymywanego przez na-
uczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust.4, uwzględniając zakres i złożoność
zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor
w ramach posiadanych środków finansowych.

I. Dauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, reali-
zującemu dodatkowe zadania lub zajęcia wy-
mienione w ust. 4, przysługuje jeden dodatek
funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmo-
wanie stanowiska kierowniczego oraz realizację
dodatkowych zadań i zajęć.

7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w termi-
nie wypłaty wynagrodzenia.

§ 4

Dodatek za warunki pracy

1. Dauczycielowi przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych
w przepisach przez właściwego ministra.

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

wości dla zdrowia realizowanych prac lub
zajęć,

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

l. Wysokość dodatku za warunki pracy, z
uwzględnieniem warunków, o których mowa w
ust. 2, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dy-
rektora – Wójt sminy.

4. Maksymalna wysokość dodatku, o którym mo-
wa w ust. 1, wynosi do 1% otrzymywanego
wynagrodzenia zasadniczego.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
I. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonal-

nej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach
trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdro-
wia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć
lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze
zajęć.

§ 5

Wynagrodzenie za godziny ponadwywiarowe
i godziny doraźnych zastępstw

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową nauczyciela ustala się dzieląc przyznana,
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego /łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana w
warunkach uprawniających do dodatku/ przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowo obowiązu-
jącego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę dora nego za-
stępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. l, w
sposób określony w ust. 1.

l. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Dauczyciela wynagrodzenie za jedną go-
dzinę dora nego zastępstwa ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zreali-
zowana w warunkach uprawniających do dodat-
ku) przez miesięczną liczbę godzin realizowane-
go wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązującego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o
której mowa w ust. 1 i l, uzyskuje się mnożąc
odpowiedni wymiar godzin przez 4,1I z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
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5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny dora nych zastępstw wypłaca się z do-
łu.

§ I

Nagrody ze speczalnego funduszu nagród

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

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

2. Dagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi
nagrody uzależnione jest w szczególności od:
1) posiadania wyróżniającej oceny pracy,
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w

roku szkolnym poprzedzającym rok przyzna-
nia nagrody dodatku motywacyjnego przez
co najmniej sześć miesięcy,

l) legitymowania się szczególnymi osiągnięcia-
mi w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej.

l. Dagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1

– dyrektor po zasięgnięciu opinii rady peda-
gogicznej,

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2
– Wójt sminy na wniosek dyrektora, a w
przypadku dyrektora na wniosek Sekretarza
sminy.

4. Dagrody, o których mowa w § I, są przyzna-
wane z okazji Dnia Edukacji Darodowej. W uza-
sadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą
Wójta sminy może przyznać nauczycielowi na-
grodę w innym czasie.

5. Dagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

§ 7

Dodatek wieszkaniowy

1. Dauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego, obowiązko-
wego wymiaru godzin w jednostkach oświato-
wych sminy Stare Bogaczowice i posiadające-
mu kwalifikacje wymagane do zajmowanego
stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy 1 osobie w rodzinie 1% wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela stażysty,
2) przy dwóch osobach w rodzinie 2% wyna-

grodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty,
l) przy trzech osobach w rodzinie l% wyna-

grodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty,
4) przy czterech i więcej 4% wynagrodzenia za-

sadniczego nauczyciela stażysty.
l. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,

zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-

mieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i ro-
dziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.

4. Dauczycielowi i jego współmałżonkowi, będące-
go także nauczycielem, stale z nim zamieszkują-
cemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy w wysokości określonej w ust. 2. Mał-
żonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Dauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich
wspólny wniosek. Dauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt sminy.

I. Dauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego

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

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

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

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

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

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 8

Wynagrodzenie zasadnicze

W sminie Stare Bogaczowice jako stawki wyna-
grodzenia nauczycieli przyjmuje się minimalne
stawki wynagrodzenia zasadniczego określane co-
rocznie w rozporządzeniu ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi sminy
Stare Bogaczowice.

§ 10
Traci moc uchwała:
Uchwała nr X/I5/07 Rady sminy Stare Bogaczowi-
ce z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego w okresie od 1
stycznia do l1 grudnia 2008 r.

§ 11

Uchwała podlega opublikowaniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie w 14 dniu
od daty ogłoszenia.

PRZEWODDICZĄDO
RADO sMIDO

JAN MAKOSIEJ
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UCHWAŁA ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIUZKU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK” W GAĆ

NR IX/30/2008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opdat za usdugi w zakresie przyzwowa-
nia odpadów kowunalnych do gospodarowania, w tyw ich unieszkodliwiania

Da podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. I9 ustawy z dnia
 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Dr 142,
poz. 1591 z pó n. zm.) oraz art. I ust. 2 i I ustawy z dnia 1l września
199I r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r.
Dr 2lI, poz. 2008 z pó n. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia
199I r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Dr 9, poz.4l z pó n.
zm.) w związku z art. I4 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym Zgromadzenie Ekologicznego Związku sospodarki Odpadami
Komunalnymi „EKOsOK" w sać uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie
przyjmowania odpadów komunalnych do gospoda-
rowania, w tym ich unieszkodliwiania w gminach –
członkach Związku:
1. odpady komunalne zbierane w sposób selektyw-

ny, tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztucz-
ne, metale – 81,00 zł /Mg,

2. inne odpady komunalne, w tym niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne – 2l0,00 zł
/Mg.

Powyższe stawki są stawkami brutto i obejmują
opłatę za korzystanie ze środowiska oraz podatek
jAT w wysokości 7%.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr j/20/2007 z dnia 27 grudnia
2007 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat
za usługi w zakresie przyjmowania odpadów komu-

nalnych do gospodarowania, w tym ich unieszko-
dliwiania.

§ l

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ekolo-
gicznego Związku sospodarki Odpadami Komunal-
nymi „EKOsOK".

§ 4

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

PRZEWODDICZĄCO
ZsROMADZEDIA ZWIĄZKU

FRANCISZEK PAŹDZIERNIK
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POROZUMIENIE NR 8/2008

Da podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Dr 142, poz. 1591 ze zmianami)
i z art. l ust 1 ustawy z dnia 28 lipca o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowi-
skowych (Dz. U. Dr 1I7, poz. 1l99) w związku z uchwałą nr XjII/298/0I
Rady Miejskiej sminy Mirsk z dnia 28 kwietnia 200I r. w sprawie: wyraża-
nia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z smina Miejska Rwie-
radów-Zdrój dotyczącego realizacji obowiązków gminy wynikających z
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych oraz
uchwały Rady Miasta Rwieradów-Zdrój nr Ij/22/200I z dnia 29 marca
200I r. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia międzygmin-
nego z Miastem i sminą Mirsk dotyczącego realizacji obowiązków  gminy
wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowisko-
wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych

Pomiędzy sminą Miejską Rwieradów-Zdrój a sminą Mirsk zawiera się poro-
zumienie w sprawie powierzenia sminie Miejskiej Rwieradów-Zdrój jako
gminie właściwej ze względu na położenie uzdrowiska realizacji obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowisko-
wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych.

§ 1

smina Mirsk przekazuje, a smina Miejska Rwieradów-Zdrój przyjmuje na siebie realizację
obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia tzw. operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Rwie-
radów-Zdrój, a w dalszej kolejności statutu Uzdrowiska Rwieradów-Zdrój dla części ob-
szaru uzdrowiska Rwieradów-Zdrój pozostającej w granicach sminy Mirsk.

§ 2

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
MIASTA I sMIDO MIRSK

ANDRZEJ JASIŃSKI

BURMISTRZ

ROLAND MARCINIAK
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Sygn. akt Ij SA/Wr 19l/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 stycznia 2008 r.
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 lutego 2008 r.
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 lutego 2008 r.
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Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  5I4  – Poz. 151



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  5I5  – Poz. 151



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  5II  – Poz. 151



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  5I7  – Poz. 151



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  5I8  – Poz. 151



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  5I9  – Poz. 151



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  570  – Poz. 152

152
Sygn. akt Ij SA/Wr 1I9/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 czerwca 2008 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  571  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  572  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  57l  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  574  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  575  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  57I  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  577  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  578  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  579  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  580  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  581  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  582  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  58l  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  584  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  585  – Poz. 152



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  58I  – Poz. 152

      



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  587  – Poz. 15l

153
Sygn. akt Ij SA/Wr 17I/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 czerwca 2008 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  588  – Poz. 15l



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  589  – Poz. 15l



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  590  – Poz. 15l



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  591  – Poz. 15l



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  592  – Poz. 15l



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  59l  – Poz. 15l



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  594  – Poz. 15l



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  595  – Poz. 15l



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  59I  – Poz. 15l



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  597  – Poz. 15l



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  598  – Poz. 154

154
Sygn. akt Ij SA/Wr 179/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 lipca 2008 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  599  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I00  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I01  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I02  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I0l  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I04  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I05  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I0I  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I07  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I08  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I09  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I10  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I11  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I12  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I1l  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I14  – Poz. 154



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I15  – Poz. 155

155
Sygn. akt Ij SA/Wr 197/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1l sierpnia 2008 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I1I  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I17  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I18  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I19  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I20  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I21  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I22  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I2l  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I24  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I25  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I2I  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I27  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I28  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I29  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  Il0  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  Il1  – Poz. 155



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  Il2  – Poz. 15I

156
Sygn. akt Ij SA/Wr 294/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 sierpnia 2008 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  Ill  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  Il4  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  Il5  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  IlI  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  Il7  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  Il8  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  Il9  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I40  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I41  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I42  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I4l  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I44  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I45  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I4I  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I47  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I48  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I49  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I50  – Poz. 15I



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Dr 7 –  I51  – Poz. 15I



–  I52  –

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/l40-I4-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Releniej sórze, 58-50I Relenia sóra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/7I4-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w jegnicy, 59-220 jegnica, ul. F. Skarbka l, tel. 0-7I/85I-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-l00 Wałbrzych, ul. Słowackiego 2la–24,

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

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

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/l40-I2-02.

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/l40-I2-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest

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