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1508

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM
NR XXXIV/248/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie doswosowawia opiso orawia oprso w wnioraznag
Gmiwn Brzeo Dolwn do swawo fapwnazweoo

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia C6 lipca C998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity
z 2003 r. Dz. U. Nr C59, poz. C547 ze zmianami) Rada Miejska w Brzegu
Dolnym uchwala, co następuje:

§ C

n związku z utworzeniem nowych ulic dostoso-
wuje się opis granic okręgów wyborczych polegają-
cy na:
C) dopisaniu do okręgu wyborczego nr C ulic: Bole-
sława Leśmiana, Kwiatowa.

2) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 6 ulic:  ka-
cjowa, Jaśminowa, Leszczynowa, Klonowa,
Brzozowa, Jarzębinowa.

§ 2

Jednolity wykaz granic okręgów wyborczych sta-
nowi załącznik do uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXIX/3C5/2006 z dnia
5 października 2006 r. w sprawie dostosowania

opisu granic okręgów wyborczych Gminy Brzeg
Dolny do stanu faktycznego.

§ 4

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzegu Dolnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

EUGENIUSZ SKORUPKA

Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej
w Brzeoo Dolwnm wr XXXIV/248/09
z dwia 26 maraa 2009 r. (poz. 1508i

Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego – ulice

Liczba
wybieranych
radnych
w okręgu

C. Brzeg Dolny – ulice:  dama Jerzego Czartoryskiego, Działkowa, Józefa Kalasan-
tego Dzieduszyckiego,  l. Jerozolimskie od nr C do nr 27, nojciecha Kętrzyń-
skiego,  l. Klasztorna, Kresowa, Kwiatowa, Bolesława Leśmiana, Leśna, zamu-
ela Bogumiła Lindego, Henryka Lubomirskiego,  dama Mickiewicza, Odrodzenia,
Ogrodowa, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Parkowa, Piwna, Polna, ks. kan.
Jana Puka, Przejazd, Rynek, zpokojna, zportowa, ztanisława ztaszica, Jana
Feliksa Tarnowskiego

C

2. Brzeg Dolny – ulice: Grenadierów,  leje Jerozolimskie od nr 40 do nr 49, Jana
Kochanowskiego, Kolejowa, Kręta, Krótka, Krzywa, C Maja, Młyńska, Mostowa,
Naborowska, Nasypowa, Nowowiejska, Odrzańska, Olimpijska, Podwale, Pro-
sta, Rajdowa, Rolnicza, złoneczna, ztawowa, zzkolna, Środkowa, Towarowa,
Urazka, nodna, Zakładowa, Zbożowa

C

3. Brzeg Dolny – ulice: Fabryczna, Joachima Lelewela C, 3, Robotnicza, Henryka
zienkiewicza, ztaromiejska, Targowa, narzyńska, Zielona, Zwycięstwa 2, 4, 6

C

4. Brzeg Dolny – ulice: Braci Korczyńskich, Janusza Korczaka, Joachima Lelewe-
la 5, 7, 9, Jana Pawła II , ztanisława nyspiańskiego C, 2, 3, 4,

C

5. Brzeg Dolny – ulice: ztanisława nyspiańskiego nr 5, 6, 7, 8, 9, CC, Zwycię-
stwa C2, C4

C

6. Brzeg Dolny – ulice:  kacjowa, Brzozowa, Józefa Bema, Bukowa, Dębowa,
Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Leszczynowa, Li-
powa, Topolowa, nierzbowa, ztanisława nyspiańskiego nr C0, C2, C4

C
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7. Brzeg Dolny – ulice: Małopolska, nyścigowa, Zwycięstwa nr 7, 9, C3, C5, C7,
C9, 2C, 23

C

8. Brzeg Dolny – ulice: Mikołaja Kopernika, Młodzieżowa, Osiedlowa, Pionierska,
Przedszkolna, Tęczowa 2, 4, 6, Zachodnia,

C

9. Brzeg Dolny – ulica: ks. ztefana Kardynała nyszyńskiego, nilcza nr C–C9, 23 C
C0. Brzeg Dolny – ulica: nilcza 2C, 25–47 C
CC. Brzeg Dolny – ulica: Juliusza złowackiego nr 6, 8, C0, C2, C4, C6, C8, 20, 22,

24, 26, 28
C

C2. Brzeg Dolny – ulice: Juliusza złowackiego nr  7, 9, CC, C3, C5, C7, C9, 2C, 23,
25, 27,
Tęczowa nr 8,C0,C2,C4,

C

C3. zołectwa: Grodzanów, Pogalewo nielkie, Pogalewo Małe, Pysząca C
C4. zołectwa: Bukowice, Naborów, Radecz, Żerków, Żerkówek C
C5. zołectwa: Godzięcin, Jodłowice, ztary Dwór, nały C

1509

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
NR XXXIX/356/09

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie reoolamiwo prznzwawawia dodawp w do wnwaorodzewia
zasadwiazeoo waoaznaieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia C982 r. –
Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.C),
w związku z art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.2),
po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli – Rada Miejska
w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ C

Ustala się regulamin określający wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe wa-
runki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawo-
wych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę
Bystrzyca Kłodzka.

I. Poswawowiewia oo lwe

§ 2

Regulamin określa:
C) szczegółowe zasady przyznawania dodatku za
wysługę lat;

2) wysokości stawek oraz szczegółowe zasady
przyznawania:
a) dodatku funkcyjnego,
b) dodatku motywacyjnego,
c) dodatku za warunki pracy;

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

4) wysokość i warunki wypłacania innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy nauczy-

cielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach prowadzonych
przez Gminę Bystrzyca Kłodzka.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego okre-
ślenia jest mowa o:
C) reoolamiwie – rozumie się przez to regulamin
określający wysokość stawek i szczegółowe wa-
runki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy nauczy-
cieli w przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjach prowadzonych przez Gminę By-
strzyca Kłodzka.

2) Karaie Naoaznaiela – rozumie się przez to usta-
wę z dnia 26 stycznia C982 r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.);

3) oroawie prowadząanm – należy przez to rozu-
mieć Gminę Bystrzyca Kłodzka;

4) szpole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę
podstawową, gimnazjum lub zespół szkół, pro-
wadzone przez Gminę Bystrzyca Kłodzka;

5) waoaznaielaag – rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach pod-
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stawowych oraz gimnazjach prowadzonych
przez Gminę Bystrzyca Kłodzka;

6) oazwio – rozumie się przez to także wychowan-
ka.

II. Dodawep za wnsłoos law

§ 4

C. nysokość oraz warunki nabywania przez na-
uczyciela prawa do dodatku za wysługę lat
określają odrębne przepisy.

2. Dodatek za wysługę lat nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły, natomiast dyrektorowi szkoły –
organ prowadzący.

III. Dodawep fowpanjwn

§ 5

Nauczycielowi, któremu powierzono:
C) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły;

2) wychowawstwo klasy;
3) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela kon-
sultanta,

b) opiekuna stażu,
przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 6

C. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły składa
się z kwoty stałej w wysokości 300 PLN oraz
kwoty zależnej od liczby oddziałów standaryzo-
wanych, przy czym za oddział standaryzowany
przyjmuje się oddział liczący:
C) w gimnazjach oraz miejskich szkołach pod-
stawowych – 24 uczniów;

2) w szkołach podstawowych zlokalizowanych
na terenach wiejskich – C8 uczniów;

3) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
– 25 wychowanków.

2. Liczbę oddziałów standaryzowanych w szkole
ustala się dzieląc ogólną liczbę uczniów i wy-
chowanków wskazaną w bazie danych systemu
informacji oświatowej wg stanu na dzień
30 września roku poprzedniego przez liczbę
uczniów w oddziale standaryzowanym wskaza-
ną w ust. C pkt C–3.

3. Kwota zależna od liczby oddziałów standaryzo-
wanych wynosi 60 PLN na jeden oddział standa-
ryzowany.

4. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły
wynosi 50% kwoty dodatku funkcyjnego należ-
nego dyrektorowi szkoły.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków kierowniczych lub powierzono te
obowiązki w zastępstwie w wysokości określo-
nej w ust. C i 4, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po
trzech miesiącach zastępstwa, z zastrzeżeniem
ust. 7.

7. n sytuacji, o której mowa w ust. 6, wicedyrek-
torowi przysługuje C dodatek funkcyjny.

§ 7

Nauczycielowi, któremu powierzono wychowaw-
stwo klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości zależnej od liczby uczniów w oddziale, któ-
rego jest wychowawcą z zastosowaniem następu-
jących norm:

Lp.
Liczba uczniów
w oddziale

nysokość dodatku
funkcyjnego w PLN brutto

C do C8 uczniów 50
2 od C9–25 uczniów 70
3 powyżj 25 uczniów 95

§ 8

C. Nauczycielowi sprawującemu funkcję doradcy
metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości 60 PLN.

2. Nauczycielowi sprawującemu funkcję nauczy-
ciela konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości 70 PLN.

§ 9

Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opie-
kuna stażu, przysługuje dodatek w wysokości:
C) 50 PLN – w przypadku sprawowania opieki nad
nauczycielem stażystą;

2) 30 PLN – w przypadku sprawowania opieki nad
nauczycielem kontraktowym.

§ C0

C. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przy-
znaje Burmistrz, a dla wicedyrektora i pozosta-
łych osób zajmujących inne stanowiska kierow-
nicze lub sprawujących funkcje, o których mowa
w § 5 pkt 3 – dodatek funkcyjny przyznaje dy-
rektor szkoły.

2. Nauczycielom, którym powierzono pełnienie
obowiązków kierowniczych w zastępstwie, do-
datek funkcyjny przyznaje organ, który powie-
rzył pełnienie tych obowiązków.

§ CC

n razie zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego,
o którym mowa w § 5 pkt C lub § 6 ust. 4 i 5
i prawa do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w § 5 pkt 2 i 3, nauczycielowi przysługują dodatki
z każdego tytułu.

§ C2

Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielowi
w pełnej wysokości, niezależnie od wymiaru za-
trudnienia.

IV. Dodawep mownwaanjwn

§ C3

C. nysokość funduszu na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli wynosi 4% od planowanych wyna-
grodzeń zasadniczych nauczycieli, zgodnie
z planowaną strukturą zatrudnienia w roku bie-
żącym w danej szkole, z tym że do dyspozycji
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Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej pozostaje 4% od
planowanych wynagrodzeń zasadniczych na-
uczycieli zajmujących stanowisko dyrektora,
z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla
dyrektorów szkół.

2. narunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
C) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości i pracy nauczyciela,
co najmniej dobrych osiągnięć dydaktycz-
no-wychowawczych potwierdzonych wy-
nikiem klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukce-
sami w olimpiadach, konkursach, zawo-
dach itp.,

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

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnie 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 i wypełnianie przydzielonych
obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,

c) dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-
ność powierzonych pomocy dydaktycz-
nych oraz innych urządzeń szkolnych,

d) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zadań
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych,

b) udział w pracach komisji przedmiotowych
i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych
form aktywności w ramach wewnątrz-
szkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycieli,

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

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

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół decydują:
C) umiejętność racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły:

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
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-wychowaw-
czych;

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, termino-
wość realizacji zadań i zarządzeń,

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

c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) podejmowanie innych działań mających na
celu promowanie szkoły;

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej szkoły, placówki:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne w skali powiatu,
województwa, kraju,

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wpro-
wadzanie programów autorskich, innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznych oraz
innych rozwiązań metodycznych,

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych, podejmowanie działań pro-
filaktycznych zapobiegających zagroże-
niom społecznym,

d) stworzenie 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 zzkoły,
Radą Rodziców, zamorządem Uczniow-
skim.

§ C4

C. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrekto-
ra szkoły nie może być wyższy niż 20% jego
wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie dłużej jednak niż na czas obowią-
zywania niniejszego regulaminu.

§ C5

C. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły, natomiast dyrektorowi szkoły –
organ prowadzący.

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
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V. Dodawep za warowpi praan

§ C6

Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycie-
lom pracującym w trudnych, uciążliwych warun-
kach, określonych w odrębnych przepisach.

§ C7

nysokość dodatku za trudne warunki pracy wyno-
si:
C) za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi
i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu
głębokim – C0% stawki godzinowej obliczanej
jak za godziny ponadwymiarowe za każdą prze-
prowadzoną w tych warunkach godzinę;

2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych w szkołach podstawowych – 5%
stawki godzinowej obliczanej jak za godziny po-
nadwymiarowe za każdą przeprowadzoną
w tych warunkach godzinę;

3) za prowadzenie indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego – C0% stawki godzinowej obliczanej
jak za godziny ponadwymiarowe za każdą prze-
prowadzoną w tych warunkach godzinę.

§ C8

nysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy
równa jest odpowiedniej stawce dodatku za trudne
warunki pracy, określonego w § C7 powiększonej
o C0% stawki godzinowej obliczanej jak za godziny
ponadwymiarowe za każdą przeprowadzoną w tych
warunkach godzinę.

§ C9

n razie zbiegu prawa do dodatków, o których mo-
wa w § C7 i § C8, nauczycielowi przysługuje jeden
wyższy dodatek.

§ 20

Dodatek za warunki pracy nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły, natomiast dyrektorowi szkoły –
organ prowadzący.

VI. Szazeo łowe warowpi oiliazawia i wnpłaaawia
wnwaorodzewia za oodziwn powadwnmiarowe
oraz oodziwn doraźwnag zaswspsww

§ 2C

C. nynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szko-
dliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych reali-
zowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzie-
ląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za wa-
runki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru
zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rym mowa w ust. C i 2, ustala się mnożąc tygo-
dniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar
zajęć przez wskaźnik 4,C6 – z zaokrągleniem do
pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do
C/2 godziny pomija się, a co najmniej C/2 liczy
się za pełną godzinę.

4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szko-
dliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego zgodnie z odrębną uchwałą
Rady Miejskiej, podjętą na podstawie art. 42
ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.

VII. Naorodn ze speajalweoo fowdoszo waor d

§ 22

C. n budżecie Gminy wyodrębnia się specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze w wysokości C%
planowanych rocznych wynagrodzeń osobo-
wych, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza
i dyrektorów szkół, z czego:
C) 70% środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów szkół;

2) 30% środków funduszu przeznacza się na
nagrody Burmistrza.

2. Kryteria oraz tryb przyznawania nagród z fundu-
szu, o którym mowa w ust. C, reguluje odrębna
uchwała Rady Miejskiej.

VIII. Poswawowiewia pońaowe

§ 23

C. Do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli
z uwzględnieniem przewidywanej struktury
zatrudnienia w roku bieżącym przyjmuje się oso-
by zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze
godzin.

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby
osób zatrudnionych na pełny etat i etatów prze-
liczeniowych wynikających z zatrudnienia osób
w niepełnym wymiarze zajęć.
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§ 24

Nie przewiduje się środków na podwyższenie mini-
malnych stawek wynagrodzenia określonych
w przepisach wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela.

§ 25

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przy-
sługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru
zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego, który
przysługuje w pełnej wysokości bez względu na
wymiar zajęć.

§ 26

Traci moc uchwała nr XX/C49/07 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wy-

sokość stawek i szczegółowe warunki przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli w 2008 r.

§ 27

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia C stycznia 2009 r. oraz podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEnODNICZWC
R DD MIEJzKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO

-------------------
C Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr C70, poz. C2C8 i Nr 220, poz. C600,

z 2007 r. Nr C7, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr C02, poz. 689, Nr C58, poz. CC03, Nr C76, poz. C238, Nr C9C, poz. C369

i Nr 247, poz. C82C, z 2008 r. Nr C45, poz. 9C7 i Nr 227, poz. C505 oraz z 2009 r. Nr C, poz. C
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr CC3,

poz. 984, Nr C53, poz. C27C i Nr 2C4, poz. C806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7C7 i Nr C62, poz. C568, z 2004 r. Nr C02, poz. C055,

Nr CC6, poz. C203 i Nr C67, poz. C759, z 2005 r. Nr C72, poz. C44C i Nr C75, poz. C457, z 2006 r. Nr C7, poz. C28 i Nr C8C,

poz. C337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr C38, poz. 974 i Nr C73, poz. C2C8 oraz z 2008 r. Nr C80, poz. CCCC i Nr 223,

poz. C458.

1510

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
NR XXXIX/357/09

z dnia 27 marca 2009 r.

o zmiawie oagwałn w sprawie owworzewia swałnag oiwod w ołosowawia 
oswalewia iag orawia i womer w oraz siedzii oiwodownag pomisji
                                             wnioraznag

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.C)
oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza
do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 2C9, z 2006 r. Nr 2C8,
poz. C592 oraz z 2007 r. Nr CC2, poz. 766), w związku z art. 30 ust. 2 i 3
ustawy z dnia C6 lipca C998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr C59, poz. C547
z późn. zm.2), na wniosek Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej – Rada Miejska
w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ C

n podziale Gminy Bystrzyca Kłodzka na stałe ob-
wody głosowania, określonym w załączniku do
uchwały nr IX/57/03 Rady Miejskiej w Bystrzycy
Kłodzkiej z dnia C2 marca 2003 r. w sprawie utwo-
rzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych, wprowadza się następujące zmiany:

C) do granic obwodu nr 4 dodaje się – ulicę Mo-
drzewiową,

2) do granic obwodu nr 8 dodaje się miejscowość
– Biała noda,

3) do granic obwodu nr CC dodaje się miejscowość
– Piaskowice,

4) do granic obwodu nr C4 dodaje się miejscowość
– Góra Igliczna – osada wsi nilkanów.



Dziennik Urzędowy
nojewództwa Dolnośląskiego Nr 70 –  8533  – Poz. C5C0

§ 2

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania, ich
granic i numerów, z uwzględnieniem zmian wpro-
wadzonych w § C, stanowi załącznik nr C do niniej-
szej uchwały.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO

-------------------
C Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr CC3,

poz. 984, Nr C53, poz. C27C i Nr 2C4, poz. C806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7C7 i Nr C62, poz. C568, z 2004 r. Nr C02, poz. C055,

Nr CC6, poz. C203 i Nr C67, poz. C759, z 2005 r. Nr C72, poz. C44C i Nr C75, poz. C457, z 2006 r. Nr C7, poz. C28 i Nr C8C,

poz. C337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr C38, poz. 974 i Nr C73, poz. C2C8 oraz z 2008 r. Nr C80, poz. CCCC i Nr 223,

poz. C458.
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2C9, Nr C02, poz. C055 i Nr C67,

poz. C760, z 2005 r. Nr C75, poz. C457, z 2006 r. Nr C7, poz. C28, Nr 34, poz. 242, Nr C46, poz. C055, Nr C59, poz. CC27

i Nr 2C8, poz. C592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr CC2, poz. 766, oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr C80, poz. CCCC.

Załąazwip wr 1 do oagwałn Radn Miejspiej
w Bnswrznan Kłodzpiej wr XXXIX/357/09
z dwia 27 maraa 2009 r. (poz. 1510i

Wnpaz swałnag oiwod w ołosowawia  iag orawia i womer w

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

C miasto Bystrzyca Kłodzka – place: Marii Curie zkłodowskiej, nolności;
– ulice: Jana Pawła II, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Kupiecka, Mały Rynek, ztefana Okrzei,
Rycerska, Henryka ziemiradzkiego, zienna, Środkowa, Zgody.

2 miasto Bystrzyca Kłodzka – place: Tadeusza Kościuszki, zzpitalny;
– ulice: Floriańska, Górna, Kasztanowa, Krakowska, Międzyleśna, Młynarska, Nadbrzeżna,
Ogrodowa, Podmiejska, Przyjaciół, złoneczna, zpadzista, ztarobystrzycka, nojska Polskiego.

3 miasto Bystrzyca Kłodzka – ulice:  dama  snyka, nładysława Broniewskiego, Fryderyka
Chopina, Jana Kochanowskiego, Kolonia, ztanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida,
nładysława Orkana, Ignacego Paderewskiego, zenatorska, Juliana Tuwima, Unii Lubelskiej,
Ludwika Zamenhofa.

4 miasto Bystrzyca Kłodzka – ulice: Juliana Leńskiego, Ludowa, Osiedle Kolorowe, Osiedlowa,
Osiedle zzkolne, Modrzewiowa.

5 miasto Bystrzyca Kłodzka – ulice: Jurija Gagarina, Kłodzka, Marii Konopnickiej, Mikołaja Ko-
pernika, Kosmiczna, Lotników, C Maja,  dama Mickiewicza, Odrowąża, Orężna, Polna, ztefa-
nii zempołowskiej, Henryka zienkiewicza, C zierpnia, Juliusza złowackiego, ztrażacka, Karola
Świerczewskiego, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Zielna.

6 wsie: Piotrowice, ztary naliszów, Zabłocie.
7 wsie: Kolonia zzychów, Nowa oomnica, Paszków, Pokrzywno, ztara oomnica, ztarkówek,

zzczawina, zzklarka.
8 wsie: Idzików, Marianówka, Pławnica, zzklary, Biała noda.
9 wsie: Gorzanów, Kolonia Muszyn, Mielnik, Topolice.
C0 wsie: Kamienna, Marcinków, Nowy naliszów.
CC wsie: Lasówka, Młoty, Mostowice, Nowa Bystrzyca, zpalona, ztara Bystrzyca, nójtowice,

Zalesie, Piaskowice.
C2 wsie: Długopole Dolne, Długopole Zdrój, Poniatów, Ponikwa, Poręba, Rudawa, nyszki.
C3 wieś Międzygórze.
C5 wsie: nilkanów, Góra Igliczna – osada wsi nilkanów.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
NR XXXI/209/2009

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

zmiewiająaa oagwałs w sprawie podziało Miaswa i Gmiwn Cgoaiaw w
wa swałe oiwodn ołosowawia

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C ze zm.)C

w związku z art. 30 ust. C i 2 z dnia C6 lipca C998 r. – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. t.j. z 2003 r.
Nr C59, poz. C547 ze zm.)2 uchwala się, co następuje:

§ C

n załączniku do uchwały nr LII/340/2002 Rady
Miejskiej w Chocianowie z dnia 9 sierpnia 2002 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Chocianów na
stałe obwody do głosowania wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
C) w obwodzie nr 5 dopisuje się ulice „Jaoodową 

„Soswową” i „Wrzosową”.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Chocianów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym nojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz rozplakatowaniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.

PRZEnODNICZWC 
R DD MIEJzKIEJ

BEATA ROLSKA

-------------------
C Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr CC3, poz. 984,

Nr C53, poz. C27C, Nr 2C4, poz. C806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7C7, Nr C62, poz. C568, z 2004 r. Nr C02, poz. C055, Nr CC6,

poz. C203, z 2005 r. Nr C72, poz. C44C, Nr C75, poz. C457, z 2006 r. Nr C7, poz. C28, Dz. U. Nr C8C, poz. C337, z 2007 r.

Nr 48, poz. 327, Nr C38, poz. 974, Nr C73, poz. C2C8, z 2008 r. Nr C80, poz. CCCC, Nr 223, poz. C458.
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2C9, Nr C02, poz. C055, Nr C67, poz. C760, Nr C67, poz. C760, z 2005 r. Nr C75, poz. C457,

z 2006 r. Nr C7, poz. C28, Nr 34, poz. 242, Nr C46, poz. C055, Nr C59, poz. CC27, Nr 2C8, poz. C592, z 2007 r. Nr 48,

poz. 327, Nr CC2, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr C80, poz. CCCC.

1512

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
NR XXXI/210/2009

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie oswalewia „Reoolamiwo opreślająaeoo wnsopość oraz szazeo łowe
warowpi i zasadn prznzwawawia i wnpłaaawia waoaznaielom dodawp w:
mownwaanjweoo  fowpanjweoo  za warowpi praan  mieszpawioweoo i iwwnag
spładwip w wnwaorodzewia  zasadn oiliazawia i wnpłaaawia wnwaorodzewia
za oodziwn powadwnmiarowe i za oodziwn doraźwnag zaswspsww  prnweria
           i wrni prznzwawawia waor d ze speajalweoo fowdoszo waor d”

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C)C w związku
z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia C982 r. – Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)2 oraz przepisów rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej i zportu z dnia 3C stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005 Nr 22, poz. C8C)3 uchwala się, co następuje:
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Reoolamiw

określający wysokość oraz szczegółowe warunki
i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy, mieszkaniowego i innych składników
wynagrodzenia, zasady obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na-
gród”.

Wswsp

Niniejszy regulamin określa wysokość oraz szcze-
gółowe warunki i zasady przyznawania i wypłaca-
nia nauczycielom zatrudnionym w placówkach
oświatowych, tj.: Gimnazjum w Chocianowie,
zzkole Podstawowej w Chocianowie, zzkole Pod-
stawowej w Trzebnicach, zzkole Podstawowej
w Parchowie, zzkole Podstawowej w zzklarach
Dolnych oraz Przedszkolu Miejskim w Chocianowie,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Chocianów, następujących dodatków:
C) motywacyjnego,
2) funkcyjnego,
3) za warunki pracy,
4) mieszkaniowego,
5) innych składników wynagrodzenia,
oraz
C) zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraź-
nych zastępstw,

2) kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjal-
nego funduszu nagród.

§ C

Dodawep mownwaanjwn

Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczy-
cielom zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i zportu z dnia 3C stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. C8C
ze zm.),

C. narunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
C) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
między innymi :
a) uzyskiwanie przez uczniów lub wycho-
wanków, z uwzględnieniem ich możliwo-
ści oraz warunków pracy nauczyciela, do-
brych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzonych wynikami kla-
syfikacji lub promocji, efektami egzami-
nów 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 i wychowanków, ak-
tywne i efektywne działania na rzecz
uczniów i wychowanków potrzebujących
szczególnej opieki.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, między
innymi:
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 innych urządzeń szkolnych;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych, związanych z pra-
cą;

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, między innymi:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych;

b) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych;

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie placówki oświato-
wej;

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 dla nauczyciela przyznaje
się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące
i nie dłuższy niż C2 miesięcy.

3. nysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
cieli oraz okres jego przyznania, uwzględniając
poziom spełniania warunków, o których mowa
w ust. 2, ustala dyrektor.

4. nysokość dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów ustala Burmistrz Miasta i Gminy, a w sto-
sunku do wicedyrektorów dyrektor, ujmując go
w angażu.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może
być niższy niż 5% i wyższy niż 35% jego wyna-
grodzenia zasadniczego.

6. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej
szkole przyznanie dodatku motywacyjnego na-
stępuje po upływie okresu umożliwiającego oce-
nę osiąganych wyników pracy, nie wcześniej
jednak niż po upływie 3 miesięcy.

7. Dodatek motywacyjny nie jest składnikiem wy-
nagrodzenia zasadniczego.

8. nysokość środków finansowych przeznaczo-
nych na dodatki motywacyjne wynosi 5% fun-
duszu płac przeznaczonego na wynagrodzenia
osobowe w danej szkole.
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§ 2

Dodawep fowpanjwn

Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom
zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i zportu z dnia 3C stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. C8C
ze zm.),
C. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości:
C) dyrektorowi przedszkola i szkoły – od 20%
do C00%,

2) wicedyrektorowi szkoły – od C5% do 80%,
3) inne stanowiska kierownicze – od C0% do
60% stawki osobistego zaszeregowania.

2. nysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. C, uwzględniając złożoność zadań
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę
stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki
lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich
szkoła funkcjonuje, ustala:
C) dla dyrektora – Burmistrz Miasta i Gminy;
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mo-
wa w ust. C pkt. 2 i 3 – dyrektor szkoły.

3. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania
oraz zajęcia przysługuję dodatek funkcyjny,
z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
C) oddział przedszkolny w – wysokości:
– do C0 dzieci w oddziale – 50,00 zł brutto,
– od CC do C8 dzieci w oddziale – 90,00 zł
brutto,

– od C9 do 25 dzieci w oddziale – CC0,00 zł
brutto,

– powyżej 25 dzieci w oddziale – C30,00 zł
brutto,

2) wychowawstwo klasy – w wysokości:
– do C0 uczniów w oddziale – 50,00 zł
brutto,

– od CC do C8 uczniów w oddziale –
90,00 zł brutto,

– od C9 do 25 uczniów w oddziale –
CC0,00 zł brutto,

– powyżej 25 uczniów w oddziale –
C30,00 zł brutto,

3) funkcję opiekuna stażu – w wysokości
80,00 zł brutto.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania odpowiedniego stanowi-
ska kierowniczego lub wykonywania zadań, za
które przysługuje dodatek.
Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub
funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie-
obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do
czasu pełnienia zadań i związanych z nim obo-
wiązków.

5. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa
w ust. C, nie wyłącza prawa do otrzymywania
dodatku, o którym mowa w ust. 3.

6. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora placówki przysługuje wicedyrektorowi
od C dnia miesiąca kalendarzowego następują-
cego po C miesiącu zastępstwa.

7. Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu przysłu-
guje za każdą osobę odbywającą staż.

8. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysłu-
guje za każdą klasę i oddział niezależnie od wy-
miaru czasu pracy.

§ 3

Dodawep za warowpi praan

Za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach
uznaje się prace wymienione w § 8 i 9 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej i zportu z dnia
3C stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. C8C ze zm.),
C. Nauczycielom pracującym w trudnych i uciążli-
wych warunkach pracy przysługują z tego tytułu
dodatki, bez względu na wymiar czasu pracy
i rodzaj stosunku pracy.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje propor-
cjonalnie do zatrudnienia.

3. nykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy
stanowiących podstawę do przyznania z tego
tytułu dodatku określają przepisy § 8 i § 9
rozporządzenia MENiz z dnia 3C stycznia
2005 r.

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

5. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne
warunki pracy w tym m.in.: prowadzącym in-
dywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowane-
go do kształcenia specjalnego w wysokości –
5% wynagrodzenia zasadniczego, a za warunki
uciążliwe 8% wynagrodzenia zasadniczego.

6. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycie-
lowi dyrektor placówki, a dyrektorowi – Bur-
mistrz Miasta i Gminy.

§ 4

Dodawep mieszpawiown

C. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w szkołach podstawowych w: Parchowie,
Trzebnicach i zzklarach Dolnych przysługuje na-
uczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. nysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
C) przy jednej osobie w rodzinie – 4%
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 5%
3) przy trzech osobach w rodzinie – 6%
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4) przy czterech i więcej osobach
w rodzinie – 7%

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

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

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej
w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pra-
codawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
C) 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.

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

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go,

3) korzystania z urlopu wychowawczego,
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby była zawar-
ta umowa o pracę na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa ta była zawarta.

6. Nauczycielowi przyznaje się dodatek mieszka-
niowy na wniosek nauczyciela, a w przypadku
nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich
wspólny wniosek.

7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko-
ły/przedszkola, a dyrektorowi Burmistrz Miasta
i Gminy.

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

§ 5

Iwwe spładwipi wnwaorodzewia

C. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodat-
kowe za analizę i ocenę prac i zajęć uczniow-
skich z języka polskiego począwszy od 4 klasy
szkoły podstawowej – w wysokości 3% kwoty
bazowej dla nauczycieli.

C. nynagrodzenie przewidziane w ust. C przysłu-
guje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia
w obowiązkowym wymiarze. n razie realizowa-
nia tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad-
obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponad-
wymiarowych przydzielonych w planie organiza-
cyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje

w stosunku proporcjonalnym do realizowanego
przez nauczyciela wymiaru godzin z języka pol-
skiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego
wlicza się również godziny zajęć fakultatywnych
z tego przedmiotu.

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze
zniżki godzin, wynagrodzenie przewidziane
w ust. C przysługuje wyłącznie w takim stosun-
ku, w jakim realizowany przez nich wymiar go-
dzin z języka polskiego pozostaje do pełnego
wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.

3. nynagrodzenie wypłaca się zarówno nauczy-
cielom języka polskiego, jak i nauczycielom języ-
ków ojczystych w szkołach z niepolskim języ-
kiem nauczania.

5. nynagrodzenie, o którym mowa w ust. C, wy-
płaca się miesięcznie z góry.
nynagrodzenie to wypłaca się za okresy wyko-
nywania zajęć oraz za inne okresy, o ile wynika
to z przepisów szczególnych.

§ 6

Zasadn wnwaoradzawia za oodziwn
powadwnmiarowe i oodziwn doraźwnag zaswspsww

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godzi-
ny ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych
zastępstw doraźnych zgodnie z postanowieniami
art. 35 Karty Nauczyciela.
C. nynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku ) przez miesięczna
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin ustalonego zgodnie z art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela dla rodzaju zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych przez nauczyciela w ra-
mach godzin ponadwymiarowych.

2. nynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3,
w sposób określony w ust. C.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną go-
dzinę doraźnego zastępstwa, realizowanego na
zasadach, o których mowa w ust. 3, ustala się,
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkach uprawniających do
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizo-
wanego wymiaru godzin.

4. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o której mowa w ust. C i 3, uzyskuje się mnożąc
odpowiedni wymiar godzin, o których mowa
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela przez 4,C6
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten spo-
sób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną go-
dzinę.
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5. nynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu
organizacyjnym szkoły ustala się na zasadach
określonych w ust. 3.

§ 7

Krnweria i wrni prznzwawawia waor d ze speajalweoo
fowdoszo waor d

Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z posta-
nowieniami art. 47 ust. C oraz art. 49 ust. C pkt C
Karty Nauczyciela.
C. n budżecie Gminy tworzy się fundusz nagród
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze w wysokości C,C% planowane-
go rocznego osobowego funduszu płac:
C) fundusz nagród w wysokości 80% przeka-
zywany jest bezpośrednio do budżetu szko-
ły/przedszkola z przeznaczeniem na nagrody
dyrektora;

2) fundusz nagród w wysokości 20% przezna-
cza się przeznacza się na nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy.

2. Organ prowadzący szkoły może dokonać zwięk-
szenia funduszu nagród z przeznaczeniem na
nagrody, o których mowa w ust. C.

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przy-
znawane są nauczycielowi w szczególności za:
C) wzorowe wykonywanie swoich obowiązków
dotyczących porządku i dyscypliny pracy,
a w tym:
– wzorowe wypełnianie obowiązków wyni-
kających z Regulaminu Rady Pedagogicz-
nej i Regulaminu Pracy (np. punktualność,
rzetelność w wypełnianiu dyżurów, doku-
mentacji szkolnej, dbałość o własne sta-
nowisko pracy itp.);

– przestrzeganie zasad etyki zawodowej
i kultury współżycia społecznego;

– dbanie o dobre imię szkoły;
2) szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wy-
chowawczo-opiekuńcze oraz działania na
rzecz poprawy jakości pracy szkoły,
a w szczególności:
a) w zakresie pracy wychowawczej polega-
jącej na:
– integracji klasy, aktywności społecznej
uczniów;

– zdyscyplinowania uczniów;
– wprowadzeniu urozmaiconych i nowa-
torskich form pracy z uczniami;

– organizowaniu prac społecznie uży-
tecznych na rzecz szkoły oraz środowi-
ska;

– przygotowaniu i nadzorowaniu organi-
zowanych przez uczniów imprez kultu-
ralnych, sportowych, rekreacyjnych,
uroczystości szkolnych, regionalnych;

– uzyskiwaniu przez uczniów wyróżnień
i nagród za działalność prowadzoną
z inspiracji nauczyciela;

– kształtowaniu właściwych postaw
ucznia;

b) w zakresie pracy dydaktycznej polegające
na:
– stwierdzonych, przynajmniej dobrych
wyników w nauczaniu danego przed-
miotu;

– zakwalifikowaniu uczniów do konkur-
sów i olimpiad przedmiotowych szcze-
bla ponadszkolnego;

– udokumentowaniu postępów w pracy
z uczniami, którzy mają trudności w
nauce;

– wdrażanie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych poszerzenie oferty
edukacyjnej szkoły;

c) w zakresie pracy opiekuńczej polegającej
na:
– zapewnieniu pomocy i opieki uczniom
będącym w trudnej sytuacji materialnej
lub życiowej;

– prowadzeniu działalności mającej na
celu zwalczanie wśród młodzieży nar-
komanii, alkoholizmu, chuligaństwa;

– organizowaniu współpracy szkoły
z placówkami kulturalnymi, naukowy-
mi, z zakładami pracy;

d) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych poprzez:
– doskonalenie własnego warsztatu pra-
cy;

– uzupełnianiu wykształcenia (studia po-
dyplomowe, kursy, warsztaty);

– skuteczne kierowanie zespołem samo-
kształceniowym;

– udział w zorganizowanych formach do-
skonalenia zawodowego;

e) w zakresie wzbogacania bazy szkoły:
– tworzenie pomocy dydaktycznych;
– pozyskiwanie sponsorów;
– efektywne tworzenie i wdrażanie pro-
jektów w celu pozyskania środków
z zewnątrz;

– współpraca z rodzicami w zakresie po-
prawy estetyki i funkcjonowania szko-
ły;

– dodatkowe prace wykonywane na
rzecz szkoły.

4. Nagrody, o których mowa w ust. C, 2, 3, są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej
lub zakończenia roku szkolnego. n uzasadnio-
nych przypadkach może nastąpić przyznanie na-
grody nauczycielowi w innym czasie.

5. Nagrody nauczycielom przyznają:
C) ze środków, o których mowa w ust. C pkt. C
– dyrektor,

2) ze środków, o których mowa w ust. C pkt 2
– Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 8

Podwyższa się minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego, określone w wierszu 4 w załączniku
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i zportu z dnia 3C stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego   nauczycieli,    ogólnych   warunków
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przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy, do wysokości określonej w wier-
szu 3. Powyższy zapis nie dotyczy nauczycieli
nowo zatrudnionych.

§ 9

Traci moc uchwała nr XVI/C29/2008 Rady Miejskiej
w Chocianowie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie
ustalenia: „Regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pra-
cy, mieszkaniowego i innych składników wynagro-
dzenia, zasady obliczania i wypłacania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyzna-

wania nagród ze specjalnego funduszu nagród
w 2008 roku”.

§ C0

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Chocianów.

§ CC

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym nojewództwa
Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWC 
R DD MIEJzKIEJ

BEATA ROLSKA

-------------------
C z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr CC3, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 2C4, poz. C806, Nr 80, poz. 7C7,

Nr C62, poz. C568, z 2004 r. Dz. U. Nr C53, poz. C27C, Nr CC6, poz. C203, Nr 2C4, poz. C806, z 2005 r. Dz. U. Nr C72,

poz. C44C, z 2006 r. Dz. U. Nr C7, poz. C28, Nr C75, poz. C457, Nr C02, poz. C055, Nr C8C, poz. C337 z 2007 r. Nr 48,

poz. 327, Nr C38, poz. 974, Nr C73, poz. C2C8, Nr C80, poz. CCCC, Nr 223, poz. C458
2 z 2006 r. Dz. U. Nr C70, poz. C2C8, Nr 220, poz. C600, z 2007 r. Nr C7, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr C58, poz. CC03, Nr C02,

poz. 689, Nr C76, poz. C238, Nr C9C, poz. C369, Nr 247, poz. C82C z 2008 r. Nr C45, poz. 9C7, z 2009 r. Dz. U. Nr C, poz. C
3 z 2006 r. Dz. U. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257

1513

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GERY
NR 362/XLVI/2009

z dnia 24 marca 2009 r.

zmiewiająaa oagwałs wr 329/XXVII/2000 Radn Miejspiej Jelewiej G rn
z dwia 22 sierpwia 2000 r. w sprawie podziało Miaswa Jelewia G ra wa swałe
                                         oiwodn ołosowawia

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordy-
nacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25,
poz. 2C9 ze zmianami), w związku z art. 3C ust. C ustawy z dnia C6 lipca
C998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr C59, poz. C547 ze zmianami) uchwala
się, co następuje:

§ C

n § C ww. uchwały wprowadza się następujące
zmiany:

C) w obwodzie nr 6 dopisuje się wyrazy „Elewów”,
„Kadetów”, „Płk. nacława Kazimierskiego”,
„Radarowa”;

2) w obwodzie nr CC po wyrazie „Piłsudskiego
nr 2” dopisuje się numer „2a”;

3) w obwodzie nr C7 dopisuje się wyraz „Moniusz-
ki” oraz „nr 2”;

4) w obwodzie nr C8 dopisuje się wyraz „Moniusz-
ki” oraz „nr: C, Ca, 3, 5, 5a, 7”;

5) w obwodzie nr C9 po wyrazie „niłkomirskiego”
dopisuje się „nr: 9, C5”;

6) w obwodzie nr 2C po wyrazie „Kiepury” skreśla
się „nr: C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C0, CC, C2, C3,
C5, C7, C9”, dopisuje się „od nr 20 do nr 45b”
oraz wyraz „niłkomirskiego” „nr: C, 3, 5, 7”;

7) w obwodzie nr 22 po wyrazie „Moniuszki”
i „nr: C2” dopisuje się „nr: 35, 39”;

8) w obwodzie nr 23 po wyrazie „Kiepury” skreśla
się „nr: 20, 22, 23, 24, 25, 25a, 25b, 25c,
25d, 26, 27, 27a, 27b, 27c, 28, 29, 30, 32,
34, 36, 38, 39, 40, 4C, 42, 43, 44, 45, 45a,
45b” i dopisuje się „nr: C 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a,
7b, 7c, 8, 9, C0, C2, C5, C7, C9”;
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  9) w obwodzie nr 28 dopisuje się wyrazy „Bo-
rówkowa”, „Jaśminowa”, „Kalinowa”, „Mali-
nowa”, „Poziomkowa”;

C0) w obwodzie nr 33 po wyrazach „nolności”
„nr: 303” dopisuje się „303a, 303b, 303c oraz
po „nr 305” dopisuje się „305a, 305b, 305c”.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym nojewództwa Dolnośląskiego oraz podaniu

do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

HUBERT PAPAJ

1514

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GERY
NR 366/XLVII/2009

z dnia 3C marca 2009 r.

w sprawie zmiaw w Swawoaie Miaswa Jelewiej G rn

Na podstawie art. 3 ust. C w związku z art. C8 ust. 2 pkt C i art. 22
ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 200C r. Dz. U. Nr C42, poz. C59C ze zmianami) oraz na podstawie art. 2
ust. 4 w związku z art. C2 pkt C ustawy z dnia 5 czerwca C998 r. o samo-
rządzie powiatowym (tekst jednolity z 200C r. Dz. U. Nr C42, poz. C592
ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ C

n ztatucie Miasta Jeleniej Góry tekst jednolity
(Dziennik Urzędowy nojewództwa Dolnośląskiego
Nr 4C, poz. 4C2 z dnia C5 lutego 2007 roku) zmie-
nionego uchwałą nr 222/XXXII/2008 Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2008 r. wprowa-
dza się następujące zmiany:
W wreśai zasadwiazej swawowo:
C. skreśla się § 27;
2. skreśla się § 35;
3. w § 5C skreśla się ust. C.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Jeleniej Góry.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

HUBERT PAPAJ
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1515

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GERY
NR 367/XLVII/2009

z dnia 3C marca 2009 r.

w sprawie wadawia swawowo dla Miejspieoo Domo Kolworn „Moflow”
w Jelewiej G rze

Na podstawie art. C3 ust. C i 2 ustawy z dnia 25 października C99C r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z roku 200C
Dz. U. Nr C3, poz. C23 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z roku 200C Dz. U. Nr C42,
poz. C59C ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ C

Miejskiemu Domowi Kultury „Muflon” w Jeleniej
Górze nadaje się statut stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 3C9/XXVI/2004 Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia C0 listopada 2004 r.
w sprawie statutu Miejskiego Domu Kultury
„Muflon” w Jeleniej Górze.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Jeleniej Góry.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Miejskiego Domu Kultury
„Muflon”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

HUBERT PAPAJ

Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej
Jelewiej G rn wr 367/XLVII/2009
z dwia 31 maraa 2009 r. (poz. 1515i

STATUT
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
„MUFLON” w Jelewiej G rze

R o z d z i a ł  I

Poswawowiewia oo lwe

§ C

Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze,
zwany dalej MDK „Muflon”, jest samorządową
instytucją kultury, utworzoną na mocy zarządzenia
nr 2C/76 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia
C0 grudnia C976 r. w sprawie utworzenia Miejskie-
go Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze.

§ 2

MDK „Muflon” działa na podstawie:
C) ustawy z dnia 25 października C99C r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity z roku 200C, Dz. U. Nr C3,
poz. C23 ze zm.),

2) postanowień Rady Miejskiej Jeleniej Góry,
3) niniejszego ztatutu.

§ 3

C. Terenem działania  MDK „Muflon” jest miasto
Jelenia Góra.

2. MDK „Muflon” może prowadzić działalność na
terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

3. MDK „Muflon” posiada osobowość prawną.
4. ziedzibą MDK „Muflon” jest miasto Jelenia
Góra.

R o z d z i a ł  II

Cel i przedmiow działawia

§ 4

C. Podstawowym celem działalności MDK „Muflon”
jest realizacja funkcji lokalnych w zakresie pozy-
skiwania i przygotowania społeczności lokalnej
do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzenia jej wartości.
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2. MDK „Muflon” prowadzi działalność w dziedzi-
nie kultury polegającą na:
C) tworzeniu warunków dla rozwoju talentów
twórczych i twórczości kulturalnej oraz ak-
tywności społecznej w sferze kultury,

2) kultywowaniu i rozwijaniu tradycji kultural-
nych.

§ 5

C. Do podstawowych zadań MDK „Muflon” należy:
  C) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie

potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców Jeleniej Góry, przygotowanie
do odbioru i tworzenia wartości kultural-
nych, kształtowanie wzorów i nawyków ak-
tywnego uczestnictwa w kulturze,

  2) edukacja kulturalna i wychowanie przez
sztukę,

  3) tworzenie warunków dla rozwoju amator-
skiego ruchu artystycznego oraz zaintere-
sowania wiedzą i sztuką,

  4) animacja społecznego obiegu historycznie
utrwalonych wartości kultury oraz zapew-
nienie warunków do współtworzenia warto-
ści kulturalnych,

  5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
a także rękodzieła ludowego i artystyczne-
go,

  6) działalność zmierzająca do ochrony elemen-
tów tożsamości kulturowej swojego środo-
wiska i regionu,

  7) organizacja spektakli, koncertów, wystaw,
plenerów, odczytów, konkursów,

  8) impresariat artystyczny,
  9) organizacja imprez artystycznych, rozryw-

kowych, rekreacyjnych i turystycznych,
C0) sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kul-

turalnego,
CC) usługi poligraficzne, fotograficzne, plastycz-

ne i inne z zakresu kultury.
2. Zadania wymienione w punkcie C MDK „Mu-
flon” realizuje poprzez zastosowanie dostępnych
możliwie najnowocześniejszych i najefektywniej-
szych środków, form i metod organizowania
uczestnictwa w kulturze.

§ 6

MDK „Muflon” może prowadzić działalność gospo-
darczą wg ogólnych zasad określonych odrębnymi
przepisami. Dochód z działalności gospodarczej
przeznacza się na realizację zadań statutowych.

R o z d z i a ł  III

Oroawizaaja i zarządzawie

§ 7

Zarządzanie MDK „Muflon” realizowane jest
z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych
zawierających się w celach statutowych instytucji,
a także zgodnych z aktualnymi standardami życia
kulturalnego.

§ 8

C. Dyrektor zarządza pracą MDK „Muflon” i repre-
zentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora MDK „Muflon”, zgodnie z ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul-
turalnej, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta
Jeleniej Góry.

§ 9

Do obowiązków Dyrektora MDK „Muflon” należy
w szczególności:
C) ogólne kierownictwo w sprawach programo-
wych, organizacyjnych, administracyjnych
i gospodarczych,

2) przedstawianie merytorycznym komisjom Rady
Miejskiej, Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry
oraz merytorycznym wydziałom Urzędu Miasta
projektów rocznych planów rzeczowych i finan-
sowych, sprawozdań oraz wniosków  dotyczą-
cych MDK „Muflon”,

3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz usta-
lanie regulaminów normujących wewnętrzną
strukturę i działalność MDK „Muflon”,

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posia-
danymi środkami finansowymi i materialnymi,

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
6) wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

§ C0

C. Przy MDK „Muflon” działa Rada Programowa,
zwana dalej Radą jako zespół doradczy i opinio-
dawczy Dyrektora.

2. Tryb powoływania Rady oraz zakres jej kompe-
tencji określa regulamin nadany przez Dyrektora.

3. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor
MDK „Muflon”.

4. n skład Rady wchodzą przedstawiciele środo-
wisk twórczych, związków twórczych oraz oso-
by wskazane przez Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry oraz przez Radę Miejską.

5. Rada wybiera przewodniczącego ze swojego
grona.

§ CC

MDK „Muflon” może powoływać komórki organiza-
cyjne oraz filie stosownie do potrzeb i za zgodą
organizatora.

R o z d z i a ł  IV

Mająwep i oospodarpa fiwawsowa

§ C2

MDK „Muflon” finansowany jest z dotacji ustalanej
przez Radę Miejską Jeleniej Góry na każdy rok
w uchwale budżetowej, z wpływów uzyskanych
z prowadzonej działalności oraz innych źródeł.

§ C3

MDK „Muflon” gospodaruje samodzielnie przydzie-
loną i nabytą częścią  mienia  oraz prowadzi gospo-
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darkę w ramach posiadanych środków, kieruje się
zasadami efektywności i celowości ich wykorzy-
stania.

§ C4

Podstawą gospodarki finansowej MDK „Muflon”
jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez
Radę Miejską Jeleniej Góry na każdy rok w uchwale
budżetowej.

R o z d z i a ł  V

Poswawowiewia pońaowe

§ C5

C. ztatut MDK „Muflon” nadaje Rada Miejska Jele-
niej Góry.

2. nszelkie zmiany w statucie MDK „Muflon” na-
stępują w trybie właściwym dla jego nadania.

1516

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GERY
NR 368/XLVII/2009

z dnia 3C marca 2009 r.

w sprawie wadawia swawowo dla Biora Wnswaw Arwnswnazwnag
w Jelewiej G rze

Na podstawie art. C3 ust. C i 2 ustawy z dnia 25 października C99C r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z roku 200C
Dz. U. Nr C3, poz. C23 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z roku 200C Dz. U. Nr C42,
poz. C59C ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ C

Nadaje się statut dla Biura nystaw  rtystycznych
w Jeleniej Górze stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 396/XXX/2000 Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie nadania statutu dla Biura nystaw  rty-
stycznych w Jeleniej Górze.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Jeleniej Góry.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Biura nystaw  rtystycz-
nych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

HUBERT PAPAJ
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Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej
Jelewiej G rn wr 368/XLVII/2009
z dwia 31 maraa 2009 r. (poz. 1516i

STATUT
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

w Jelewiej G rze

R o z d z i a ł  I

Przepisn oo lwe

§ C

Biuro nystaw  rtystycznych w Jeleniej Górze,
zwane dalej Bn , jest samorządową instytucją
kultury, utworzoną na mocy zarządzenia nr
88/KL/77 nojewody Jeleniogórskiego z dnia 29
grudnia C976 r. w sprawie powołania Biura ny-
staw  rtystycznych w Jeleniej Górze.

§ 2

Bn  działa na podstawie:
C) ustawy z dnia 25 października C99C r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity z roku 200C Dz. U. Nr C3,
poz. C23 ze zm.),

2) postanowień Rady Miejskiej Jeleniej Góry,
3) niniejszego ztatutu.

§ 3

C. Terenem działania Bn  jest miasto Jelenia
Góra.

2. Bn  może prowadzić działalność na terenie
całej Polski oraz poza jej granicami.

3. Bn  posiada osobowość prawną.
4. ziedzibą Bn  jest miasto Jelenia Góra.

R o z d z i a ł  II

Cele i zadawia

§ 4

Celem działania Bn  jest:
C) edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego
odbiorcy sztuki współczesnej,

2) promocja, prezentacja i upowszechnianie współ-
czesnej, profesjonalnej krajowej i zagranicznej
twórczości artystycznej.

§ 5

Do zadań Bn  należy w szczególności:
C) programowanie, organizacja i realizacja wystaw
współczesnej twórczości artystycznej,

2) realizacja mecenatu nad twórczością plastyczną
przez tworzenie artystom warunków będących
płaszczyzną konfrontacji i osiągnięć twórczych,
inspiracji i wymiany doświadczeń – wystawy
promocyjne, konkursy, plenery, zakupy, wy-
dawnictwa, itp.

3) wydawanie publikacji związanych z upowszech-
nianiem współczesnych sztuk plastycznych,

4) gromadzenie i publikowanie dokumentacji doty-
czącej współczesnego życia plastycznego z te-
renu miasta i Kotliny Jeleniogórskiej,

5) popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez dzia-
łalność edukacyjną, poradnictwo metodyczne
i akcje bezpośrednie.

§ 6

Bn  może prowadzić działalność gospodarczą
według ogólnych zasad określonych odrębnymi
przepisami. Dochód z działalności gospodarczej
przeznacza się na realizację zadań statutowych.

R o z d z i a ł  III

Oroawn BWA i jeoo oroawizaaja

§ 7

C. Dyrektor zarządza pracą Bn  i reprezentuje go
na zewnątrz.

2. Dyrektora Bn , zgodnie z ustawą o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jeleniej
Góry.

§ 8

Do obowiązków Dyrektora Bn  należy w szcze-
gólności:
C) ogólne kierownictwo w sprawach merytorycz-
nych, organizacyjnych, administracyjnych i go-
spodarczych,

2) przedstawianie merytorycznym komisjom Rady
Miejskiej oraz Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry
projektów rocznych planów rzeczowych i finan-
sowych, sprawozdań oraz wniosków  dotyczą-
cych Bn ,

3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz usta-
lanie regulaminów normujących wewnętrzną
strukturę i działalność Bn ,

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posia-
danymi środkami finansowymi i materialnymi,

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
6) wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

§ 9

C. Przy Bn  działa Rada Programowa, zwana dalej
Radą, jako zespół doradczy i opiniodawczy Dy-
rektora.

2. Tryb powoływania Rady oraz zakres jej kompe-
tencji określa regulamin nadany przez Dyrektora.

3. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor
Bn .

4. n skład Rady wchodzą przedstawiciele środo-
wisk twórczych, związków twórczych, działacze
kultury, osoby wskazane przez Prezydenta Mia-
sta Jeleniej Góry oraz przez Radę Miejską.

5. Rada wybiera ze swego grona przewodniczące-
go.
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R o z d z i a ł  IV

Gospodarpa fiwawsowa

§ C0

Bn  finansowane jest z dotacji ustalanej przez
Radę Miejską Jeleniej Góry na każdy rok w uchwale
budżetowej, z wpływów uzyskanych z prowadzonej
działalności oraz innych źródeł.

§ CC

Bn  gospodaruje samodzielnie przydzieloną i naby-
tą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ra-
mach posiadanych środków, kieruje się zasadami
efektywności i celowości ich wykorzystania.

§ C2

Podstawą gospodarki finansowej Bn  jest plan
działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zacho-
waniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę
Miejską Jeleniej Góry na każdy rok w uchwale bu-
dżetowej.

R o z d z i a ł  V

Przepisn pońaowe

§ C3

C. ztatut Bn  nadaje Rada Miejska Jeleniej Góry.
2. nszelkie zmiany w statucie Bn  następują
w trybie właściwym dla jego nadania.

1517

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GERY
NR 370/XLVII/2009

z dnia 3C marca 2009 r.

w sprawie wadawia swawowo dla Jelewioo rspieoo Cewwrom Kolworn

Na podstawie art. C3 ust. C i 2 ustawy z dnia 25 października C99C r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z roku 200C
Dz. U. Nr C3, poz. C23 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z roku 200C Dz. U. Nr C42,
poz. C59C ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ C

Jeleniogórskiemu Centrum Kultury nadaje się statut
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc § 5 uchwały nr 584/XLIII/200C Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia CC grudnia 200C r.
w sprawie połączenia Regionalnego Centrum Kultu-
ry i Miejskiego Ośrodka Kultury w Jeleniej Górze.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Jeleniej Góry.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Jeleniogórskiego Centrum
Kultury.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

HUBERT PAPAJ
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Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej
Jelewiej G rn wr 370/XLVII/2009
z dwia 31 maraa 2009 r. (poz. 1517i

STATUT
JELENIOGERSKIEGO CENTRUM KULTURY

w Jelewiej G rze

R o z d z i a ł  I

PRZEPISY OGELNE

§ C

Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze,
zwane dalej „JCK”, jest samorządową instytucją
kultury miasta Jelenia Góra, powstałą z połączenia
Regionalnego Centrum Kultury, utworzonego na
mocy Decyzji nojewody Jeleniogórskiego z dnia
C lipca C975 r. oraz Zarządzenia nojewody Jele-
niogórskiego nr 8C/90 z dnia 20 listopada C990 r.
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury utworzonego na
mocy uchwały nr XVII/75/86 Miejskiej Rady Naro-
dowej w Jeleniej Górze z dnia C8 grudnia C986 r.

§ 2

JCK działa na podstawie:
C) ustawy z dnia 25 października C99C r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity z roku 200C Dz. U. Nr C3,
poz. C23 ze zm.),

2) postanowień Rady Miejskiej Jeleniej Góry,
3) niniejszego ztatutu.

§ 3

C. ziedzibą  i terenem działania JCK jest miasto
Jelenia Góra.

2. JCK może prowadzić działalność na terenie całej
Polski oraz poza jej granicami.

3. JCK posiada osobowość prawną.

R o z d z i a ł  II

CELE i ZADANIA

§ 4

C. Podstawowym celem działalności JCK jest upo-
wszechnianie kultury i przygotowanie społecz-
ności lokalnej do aktywnego w niej uczestnic-
twa.

2. JCK prowadzi działalność w dziedzinie kultury
polegającą na włączaniu wartości kultury naro-
dowej, światowej i lokalnej do społecznego
obiegu i umożliwieniu jej szerokiego odbioru,
na inspirowaniu jednostek i grup mieszkańców
Jeleniej Góry do aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym, na tworzeniu warunków do
rozwoju ich talentów twórczych i twórczości
kulturalnej oraz aktywności społecznej w sferze
kultury, a także na kultywowaniu i rozwijaniu
regionalnych i lokalnych tradycji kulturalnych, na
podstawie własnego, społecznie akceptowanego
programu.

§ 5

Do szczegółowych zadań JCK należy:
  C) współpraca z samorządami i organizacjami po-

zarządowymi w zakresie animacji kulturalnej
środowisk lokalnych, programowania rozwoju
kultury, doboru form, metod i środków działa-
nia oraz formułowania ofert kulturalnych,

  2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie
zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
mieszkańców, przygotowywanie do odbioru
i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowa-
niu wzorów i nawyków aktywnego uczestnic-
twa w kulturze,

  3) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
  4) doskonalenie i dokształcanie zawodowe kadr

animatorów kultury,
  5) pomoc merytoryczna i konsultacyjna dla twór-

ców i grup nieprofesjonalnych,
  6) animacja społecznego obiegu historycznie

utrwalonych wartości kultury oraz zapewnienie
warunków do współtworzenia wartości kultu-
rowych i artystycznych,

  7) gromadzenie, dokumentowanie i wykorzysty-
wanie zasobów informacyjnych dotyczących
zjawisk kulturalnych i artystycznych miasta
i regionu,

  8) działalność zmierzająca do ochrony elementów
tożsamości kulturowej miasta i regionu,

  9) popularyzacja i promocja twórczości profesjo-
nalnej i nieprofesjonalnej we wszystkich dzie-
dzinach sztuki,

C0) działalność promocyjna, dokumentacyjna, wy-
dawnicza, informacyjna i reklamowa dotycząca
kultury miasta i regionu,

CC) impresariat artystyczny,
C2) działalność wystawiennicza,
C3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,

a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

§ 6

JCK może prowadzić działalność gospodarczą we-
dług ogólnych zasad określonych odrębnymi przepi-
sami. Dochód z tej działalności przeznacza się na
realizację zadań statutowych.

R o z d z i a ł  III

ORGANY JCK i JEGO ORGANIZACJA

§ 7

C. Dyrektor zarządza pracą JCK i reprezentuje go
na zewnątrz.
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2. Dyrektora JCK, zgodnie z ustawą o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jeleniej
Góry.

§ 8

Do obowiązków Dyrektora JCK należy w szczegól-
ności:
C) ogólne kierownictwo w sprawach programo-
wych, organizacyjnych, administracyjnych i go-
spodarczych,

2) kreowanie i nadzór nad realizacją linii progra-
mowej JCK,

3) przedstawianie merytorycznym komisjom Rady
Miejskiej oraz Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry
projektów rocznych planów rzeczowych i finan-
sowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczą-
cych JCK,

4) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz usta-
lanie regulaminów normujących wewnętrzną
strukturę i działalność JCK,

5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posia-
danymi środkami finansowymi i materialnymi,

6) wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

§ 9

C. Przy JCK działa Rada Programowa, zwana dalej
„Radą”, jako zespół doradczy i opiniodawczy
Dyrektora.

2. Tryb powoływania Rady oraz zakres jej kompe-
tencji określa regulamin nadany przez Dyrektora.

3. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor
JCK.

4. n skład Rady wchodzą przedstawiciele środo-
wisk twórczych, związków twórczych oraz oso-

by wskazane przez Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry oraz przez Radę Miejską.

5. Rada wybiera przewodniczącego ze swojego
grona.

R o z d z i a ł  IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ C0

JCK finansowane jest z dotacji ustalanej przez Radę
Miejską Jeleniej Góry na każdy rok w uchwale bu-
dżetowej, z wpływów uzyskanych z prowadzonej
działalności oraz innych źródeł.

§ CC

JCK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą
częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach
posiadanych środków, kierując się zasadami efek-
tywności, gospodarności i celowości ich wykorzy-
stania.

§ C2

Podstawą gospodarki finansowej JCK jest plan
działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zacho-
waniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę
Miejską Jeleniej Góry na każdy rok w uchwale bu-
dżetowej.

R o z d z i a ł  V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ C3

C. ztatut JCK nadaje Rada Miejska Jeleniej Góry.
2. nszelkie zmiany w ztatucie JCK następują
w trybie właściwym dla jego nadania.
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1518

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
NR XXXVI/332/09

z dnia 30 marca 2009 r.

zmiewiająaa oagwałs w sprawie oswalewia orawia i womer w
swałnag oiwod w ołosowawia dla miaswa Leowian

Na podstawie z art. 3C ustawy z dnia C6 lipca C998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003 r. Nr C59, poz. C547, z 2004. Nr 25, poz. 2C9, Nr C02, poz. C055,
Nr C67, poz. C760, z 2005 r. Nr C75, poz. C457, z 2006 r. Nr C7,
poz. C28, Nr 34, poz. 242, Nr C46, poz. C055, Nr C59, poz. CC27, Nr 2C8,
poz. C592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr CC2, poz. 766, z 2008 r. Nr 96,
poz. 607 i Nr C80, poz. CCCC) w związku z art. 42 ust. C pkt C i ust. 3
ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 2C9, z 2006 r. Nr 2C8, poz. C592
i z 2007 r. Nr CC2, poz. 766) uchwala się, co następuje:

§ C

n załączniku do uchwały nr XXVI/260/2000 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 3C lipca 2000 r. w sprawie
ustalenia granic i numerów stałych obwodów gło-
sowania dla miasta Legnicy, zmienionej uchwałami
nr LII/527/02 z dnia 29 lipca 2002 r.,
nr XX/226/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.,
nr XXXVI/379/05 z dnia 27 czerwca 2005 r.,
nr XLVII/5C3/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.,
nr XII/CC3/07 z dnia C3 września 2007 r. oraz
nr XIII/C33/07 z dnia 24 września 2007 r. wpro-
wadza się następujące zmiany:
C) w obwodzie nr 7 dopisuje się ulice: Chyły i Ziar-
nika,

2) w obwodzie nr C8 dopisuje się ulicę: Powstań-
ców narszawy,

3) w obwodzie nr 45 dopisuje się ulicę: zzewczen-
ki,

4) z obwodu głosowania nr 37 przenosi się do ob-
wodu głosowania nr 36 ulicę Piątnicką.

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity załącznika do uchwały
określonego  w § C, stanowiący załącznik do niniej-
szej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym nojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

PRZEnODNICZWC  R DD

EWA SZYMAŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ
NR XXXIII/190/2009

z dnia 3C marca 2009 r.

w sprawie oagnlewia oagwał downaząanag zwolwiewia z opławn zołoszewia
o dopowawie wpiso do ewidewaji działalwośai oraz zołoszewia zmiawn
                     we wpisie do ewidewaji działalwośai oospodarazej

Na podstawie art. 7a ust. 2 ustawy z dnia C9 listopada C999 r. – Pra-
wo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr C0C, poz. CC78 z późn. zm.) oraz
art. C8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 200C r. Dz. U. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.) Rada Miasta Lubań
uchwala, co następuje:

§ C

Z dniem 3C marca 2009 r. uchyla się uchwały
Rady Miasta Lubań:
C) nr XXVII/C48/2008 z dnia 28 października
2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgło-
szenia o dokonanie wpisu do ewidencji działal-
ności gospodarczej (Dz. Urz. noj. Dolnośląskie-
go Nr 297, poz. 3343),

2) nr XXX/C68/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia
zmiany we wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (Dz. Urz. noj. Dolnośląskiego Nr C0,
poz. C96).

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Lubań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWC  R DD

MAŁGORZATA GRZESIAK

1520

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWEWEK ŚLISKI
NR XXVIII/219/09

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie oswalewia sieai szpolwej oraz oiwod w szp ł podswawownag
i oimwazjom

Na podstawie art. C7 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrze-
śnia C99C r. (Dz. U. z C996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. C pkt 8, w związku z art. C8 ust. C pkt C5 i art. 40 ust. C ustawy
z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42,
poz. C59C z późn. zm.) ustala się następującą sieć szkół podstawowych
i gimnazjów oraz ich obwodów Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwa-
la, co następuje:

§ C

Od C września 2009 r. w Gminie Lwówek Śląski
będą funkcjonowały następujące szkoły podstawo-
we:
C. zzkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim
(kl. O – VI);

2. zzkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim
(kl. O – VI) z filią w zobocie (kl. 0 – III);

3. zzkoła Podstawowa w Niwnicach (kl. 0 – VI);
4..zzkoła Podstawowa w Zbylutowie (kl. 0 – VI)
z filią we nłodzicach nielkich (kl. 0 – VI);

5. zzkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych
(kl. 0 – VI).

§ 2

n Gminie Lwówek Śląski funkcjonuje jedno Gimna-
zjum usytuowane w Lwówku Śląskim.

§ 3

Ustala się następujące obwody szkolne, które będą
funkcjonowały od C września 2009 r.:
zzkoły Podstawowe:
C. Obwód nr C zzkoła Podstawowa nr 2 w Lwów-
ku Śląskim:
– Zachodnia część miasta Lwówek Śląski
(do rzeki Bóbr oprócz ulicy Gryfowskiej od
nr 8 włącznie, ul. ztromej, ul. oąkowej);
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– nieś Rakowice nielkie;
– nieś Rakowice Małe;
– nieś Kotliska;
– nieś Mojesz;
– nieś Brunów;
– nieś Radłówka;
– Żerkowice.

2. Obwód nr 2 zzkoła Podstawowa nr 3 w Lwów-
ku Śląskim:
– nschodnia część miasta Lwówek Śląski
(od rzeki Bóbr);

– nieś Bielanka;
– nieś Dworek;
– nieś Pieszków;
– nieś Górczyca;
– nieś zobota;
– nieś Dębowy Gaj;
– nieś Radomiłowice;
– nieś Dłużec.

3. Obwód nr 3 zzkoła Podstawowa w Niwnicach:
– nieś Niwnice;
– nieś Gradówek;

4. Obwód nr 4 zzkoła Podstawowa w Zbylutowie:
– nieś Zbylutów;
– nieś zkorzynice;
– nieś Chmielno;
– nieś Gaszów;
– nieś zkała;
– nieś nłodzice Małe;
– nieś nłodzice nielkie.

5. Obwód nr 5 zzkoła Podstawowa w Płóczkach
Górnych:
– nieś Płóczki Górne;
– nieś Płóczki Dolne;
– nieś Nagórze;
– ulica Gryfowska od nr 8 włącznie;
– ulica ztroma;
– ulica oąkowa.

Gimnazja:
C. Obwód nr C obszar Gminy Lwówek Śląski.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXI/243/05 Rady Miejskiej
Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia sieci szkolnej oraz obwodów
szkół podstawowych i gimnazjów (Dz. U. noj.
Doln. Nr 58, poz. C256 z 3C marca 2005 r.).

§ 5

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWC  R DD

TERESA WACHAL

1521

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWEWEK ŚLISKI
NR XXIX/224/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w  sprawie  oswalewia  opławn  za  dodawpowe  świadazewia  realizowawe
w Poiliazwnag Przedszpolaag wa werewie Gmiwn i Miaswa Lw wep Śląspi

Na podstawie art. C4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września C99C r. o syste-
mie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz
art. 40 ust. C ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ C

C. Przedszkola Publiczne prowadzone przez Gminę
i Miasto Lwówek Śląski realizują podstawę pro-
gramową wychowania przedszkolnego w wy-
miarze 5 godzin dziennie.

2. Przedszkola realizują dodatkowe świadczenia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze ponad
wymiar określony w ust. C.

§ 2

C. Koszt jednostkowy za świadczenia, o których
mowa w § C ust. 2, za każdą godzinę pobytu
dziecka powyżej podstawy programowej ustala
się w następujący sposób:

a) dwie pierwsze godziny po 0,C7% minimalne-
go wynagrodzenia miesięcznego za pracę
ustalonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia C0 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. C679 ze zmianami) za godzinę,

b) każda następna godzina po 0,05% minimal-
nego wynagrodzenia miesięcznego za pracę
ustalonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia C0 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. C679 ze zmianami) za godzinę.

3. Opłatę za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym
powyżej 5 godzin ustala się w sposób określony
§ 2 pkt C.
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§ 3

Opłatę, o której mowa w § 2, zaokrągla się do peł-
nej złotówki zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie.

§ 4

Opłatę za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła) ustala
się w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia
miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia C0 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. C679 ze zmianami) za C dzień pobytu
dziecka w przedszkolu.

§ 5

zzczegółowe zasady dokonywania opłat, o których
mowa w § 2 i 4, oraz zakres realizowanych przez
przedszkole świadczeń określa umowa cywilno-
prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicami / opiekunami dziecka.

§ 6

Traci moc uchwała nr XLIII/364/06 Rady Miejskiej
Gminy Lwówek Śląski z dnia C2 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za
pobyt dziecka w oddziale żłobkowym i przedszko-
lach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 7

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
C września 2009 r.

PRZEnODNICZWC  R DD

TERESA WACHAL

1522

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU
NR XXXII/174/09

z dnia C9 lutego 2009 r.

w sprawie zasad wnpławn epwiwalewwo dla azłowp w oagowwiaznag
swrażn pożarwnag  pw rzn oazeswwiaznli w działawio rawowwiaznm

Na podstawie art. 28 ust. C i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia C99C r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 200C r. Nr C47, poz. C229 z późn. zm.)
Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje:

§ C

Ustala się stawkę godzinową ekwiwalentu pieniężne-
go za udział członków ochotniczych straży pożarnych
w działaniach ratowniczych w wysokości C5 zł.

§ 2

Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu Gminy na pod-
stawie potwierdzenia udziału w zdarzeniu podpisane-
go przez kierującego działaniem funkcjonariusza
Państwowej ztraży Pożarnej (zał. nr C) oraz oświad-
czenia członka OzP o niepobieraniu wynagrodzenia
z innego źródła za czas udziału w działaniach
(zał. nr 2).

§ 3

Czas udziału w działaniach ratowniczych będzie
naliczany w godzinach w zaokrągleniu do 0,5 go-
dziny.

§ 4

Ekwiwalent będzie wypłacony kwartalnie w ciągu
C4 dni po przedłożeniu przez OzP dokumentów
wymienionych w § 2.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEnODNICZWCD R DD

EDMUND BIENKIEWICZ
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Załąazwip wr 1 do oagwałn Radn Miej-
spiej w Miliazo wr XXXII/174/09 z dwia
19 loweoo 2009 r. (poz. 1522i
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Załąazwip wr 2 do oagwałn Radn Miej-
spiej w Miliazo wr XXXII/174/09 z dwia
19 loweoo 2009 r. (poz. 1522i
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1523

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU
NR XXXIII/195/09

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

zmiewiająaa oagwałs w sprawie zasad wnpławn epwiwalewwo dla azłowp w
oagowwiaznag swrażn pożarwnag  pw rzn oazeswwiaznli w działawio
                                             rawowwiaznm

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn.
zm.) oraz art. 28 ust. C i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia C99C r. o ochronie
pożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr C47, poz. C229 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

§ C

n uchwale Rady Miejskiej w Miliczu
nr XXXII/C74/09 z dnia C9 lutego 2009 r. w spra-
wie zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków
ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli
w działaniu ratowniczym, wprowadza się następu-
jącą zmianę – § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym nojewództwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie po upływie C4 dni od dnia ogłoszenia”.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Milicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym nojewództwa
Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD R DD

EDMUND BIENKIEWICZ

1524

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU
NR XXXII/179/09

z dnia C9 lutego 2009 r.

w sprawie zasad i wrnio odzielawia olo w spłaaawio wależwośai piewisżwnag 
do pw rnag wie swosoje sis przepis w oswawn – Ordnwaaja podawpowa 
         prznpadająanag Gmiwie Miliaz loi jej jedwoswpom oroawizaanjwnm

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2C04) w związku z art. C8 ust. 2 pkt C5
ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 200C r. Nr C42, poz. C59C ze zm.) Rada Miejska w Miliczu uchwala, co
następuje:

§ C

Uchwała określa zasady i tryb umarzania oraz odra-
czania i rozkładania na raty należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Or-
dynacja podatkowa, przypadających Gminie Milicz
lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej
należnościami.

§ 2

C. Należności mogą być umorzone w całości lub
w części wyłącznie w przypadkach uzasadnio-
nych ważnym interesem dłużnika lub interesem
publicznym, gdy:
C) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie po-
zostawiając spadkobierców odpowiadających

za zobowiązania, a nie można ściągnąć na-
leżności z masy spadkowej,

2) dłużnik niebędący osobą fizyczną uległ likwi-
dacji lub upadłości, a nie ma następców
prawnych lub osób odpowiadających za jego
zobowiązania i nie można ściągnąć należności
z majątku likwidacyjnego lub masy upadłości,

3) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego
pobytu,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w toku postępowania mającego na celu do-
chodzenie należności nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji
tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne,
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5) jest uzasadnione szczególnie ważnymi
względami społecznymi lub gospodarczymi,

6) nastąpiło przedawnienie,
7) ściągnięcie należności zagraża istotnym inte-
resom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego
lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowa-
niu.

2. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych
w ustępie C pkt C–6 może nastąpić z urzędu lub
na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienio-
nych w ustępie C pkt 7 wyłącznie na wniosek
dłużnika.

3. nniosek o umorzenie należności powinien być
należycie umotywowany. Przed umorzeniem
należności należy przeprowadzić wszechstronne
postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ścią-
gnięcia należności.

4. Należność może być umorzona w całości lub
w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewi-
dzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub
niewystarczające.

§ 3

Należności mogą być, na wniosek dłużnika, odra-
czane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spła-
cenie należności mogłoby zagrażać istotnym intere-
som dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego
rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, lub gdy jest
to uzasadnione szczególnie ważnymi względami
społecznymi lub gospodarczymi. Postanowienia § 2
ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4

n przypadku braku możliwości zaspokojenia należ-
ności w formie pieniężnej należność może być, na
wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rze-
czowe lub usługi, odpowiadające wartości należno-
ści. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpo-
wiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną
wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich
przydatność dla Gminy.

§ 5

C. Do umarzania i stosowania innych ulg upoważ-
niony jest kierownik gminnej jednostki organiza-
cyjnej, z której działalnością wiąże się dana na-
leżność do dwukrotności minimalnego wynagro-
dzenia za pracę.

2. Do umarzania i stosowania ulg wobec należno-
ści związanych z działalnością urzędu Gminy
lub niezwiązanej z działalnością żadnej jednostki
organizacyjnej upoważniony jest Burmistrz
Gminy.

3. Umorzenie należności o wartości wyższej niż
dwudziestokrotność minimalnego wynagrodze-
nia za pracę wymaga uprzedniej zgody Burmi-
strza Gminy.

4. Umorzenie należności o wartości wyższej niż
stukrotność minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej.

5. Przez wartość należności rozumie się wysokość
należności głównej wraz odsetkami, przyznany-
mi kosztami postępowania i innymi należno-
ściami ubocznymi.

§ 6

Umarzanie należności i udzielenie innych ulg nastę-
puje na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 7

Traci moc uchwała nr XII/89/03 Rady Miejskiej
w Miliczu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytel-
ności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzie-
lania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEnODNICZWCD R DD

EDMUND BIENKIEWICZ

1525

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU
NR XXXIII/198/09

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiawn oagwałn wr XXXII/179/09 Radn Miejspiej w Miliazo z dwia
19 loweoo 2009 r. w sprawie zasad i wrnio odzielawia olo w spłaaawio wależ-
wośai piewisżwnag  do pw rnag wie swosoje sis przepis w oswawn – Ordnwaaja
podawpowa  prznpadająanag Gmiwie Miliaz loi jej jedwoswpom oroawizaanjwnm

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2C04) w związku z art. C8 ust. 2 pkt C5
ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 200C r. Nr C42, poz.C59C ze zm.) uchwala się, co następuje:
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§ C

§ 8 uchwały nr XXXII/C79/09 Rady Miejskiej
w Miliczu z dnia C9 lutego 2009 roku otrzymuje
nowe brzmienie:
„§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego”.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Milicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD R DD

EDMUND BIENKIEWICZ

1526

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
NR XXVII/162/09

z dnia C6 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzewia „Prooramo zapoiieoawia iezdomwośai
zwierząw domownag wa werewie Gmiwn Niemaza”

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C ze zm.) oraz
art. CCa ustawy z dnia 2C sierpnia C997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr C06, poz. C002 ze zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co
następuje:

§ C

Uchwala się „Program zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych na terenie Gminy Niemcza”,
stanowiący załącznik nr C do uchwały.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niemcza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym nojewództwa
Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

JERZY PROKOP

Załąazwip wr 1 do oagwałn Radn Miej-
spiej w Niemazn wr XXVII/162/09
z dwia 16 maraa 2009 r. (poz. 1526i

PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZIT DOMOWYCH
NA TERENIE GMINY NIEMCZA

R o z d z i a ł  I

Poswawowiewia oo lwe

§ C

Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszyst-
kich zwierząt domowych przebywających w grani-
cach administracyjnych Gminy Niemcza, w tym
w szczególności do psów i kotów.

§ 2

Celem „Programu zapobiegania bezdomności zwie-
rząt domowych na terenie Gminy Niemcza” jest:
C. Zapobieganie bezdomności psów i kotów.
2. Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domo-
wych psów i kotów.

3. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go.

4. Edukacja mieszkańców Gminy Niemcza w zakre-
sie zasad humanitarnego traktowania zwierząt
oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt
domowych.

§ 3

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
C. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Niem-
cza;

2. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i Gminy Niemcza;

3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 2C sierpnia C997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003 r. Nr C06, poz. C002 ze zm.);
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4. nłaścicielu – należy przez to rozumieć osobę
będącą mieszkańcem gminy Niemcza posiadają-
cą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa
w niniejszej uchwale.

R o z d z i a ł  II

Zapoiieoawie iezdomwośai ps w i pow w

§ 4

C. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom
psów i kotów w wysokości 50% kosztów stery-
lizacji samic lub kastracji samców.

2. Określa się następujące zasady dofinansowania
zabiegów, o których mowa w ust. C:
C) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkań-
com Gminy Niemcza, do zwierząt stanowią-
cych ich własność;

2) Burmistrz zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych wyłania lekarza weterynarii,
z którym zawierana jest umowa na dokony-
wanie zabiegów kastracji lub sterylizacji dofi-
nansowywanych z budżetu Gminy;

3) właściciel, chcący poddać zabiegowi posia-
dane zwierze, zgłasza je do lekarza weteryna-
rii, z którym Gmina ma zawartą umowę na
świadczenie usług, w celu przeprowadzenia
zabiegu oraz wypełnia oświadczenie (załącz-
nik nr 2 do uchwały) zawierające klauzulę
o jawności danych osobowych, które lekarz
weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu
przekaże do Urzędu Miasta i Gminy w Niem-
czy;

4) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi wete-
rynarii 50% kosztów zabiegu po wykonaniu
zabiegu;

5) na warunkach określonych w umowie Gmina
płaci pozostałe 50% kosztu zabiegu bezpo-
średnio lekarzowi weterynarii na podstawie
wystawionego rachunku, do którego dołą-
czone będzie oświadczenie, o którym mowa
w pkt 3;

6) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinanso-
wywane są tylko właścicielom psów, którzy
dopełnili obowiązku zaszczepienia psa prze-
ciwko wściekliźnie i uiszczenia opłaty od po-
siadania psa w wysokości i na zasadach
określonych w stosownej uchwale Rady
Miejskiej w Niemczy lub przedstawili dowód
zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty od
posiadania psa;

7) dofinansowanie przysługuje właścicielom
w ilości maksymalnie C szt. rocznie.

§ 5

C. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji
bezdomnych zwierząt, a w szczególności wolno
żyjących kotów przebywających na terenie
Gminy Niemcza.

2. Określa się następujące zasady finansowania
zabiegów, o których mowa w ust. C:
C) Burmistrz zgodnie z ustawą prawo zamówień
publicznych wyłania lekarza weterynarii,
z którym zawierana jest umowa na dokony-
wanie zabiegów kastracji lub sterylizacji bez-
domnych zwierząt oraz opiekę pooperacyjną,
dofinansowywanych w C00% z budżetu
gminy;

2) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą
do miejsc macierzystych bądź trafią do adop-
cji;

3) na warunkach określonych w umowie Gmina
płaci C00% kosztów zabiegu lekarzowi
weterynarii na podstawie wystawionego
rachunku.

§ 6

C. nłaściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia,
jest zobowiązany do zapewnienia mu opieki.

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów
i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właści-
ciele.

R o z d z i a ł  III

Edopaaja

§ 7

Gmina może prowadzić działania edukacyjne, przy
współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzy-
szeniami, fundacjami, których statutowym celem
działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwie-
rząt, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą
na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo
koty między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia
edukacyjne, konkursy, audycje.

R o z d z i a ł  IV

Poswawowiewia pońaowe

§ 8

C. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację
niniejszego programu określi corocznie uchwała
Rady Miejskiej w Niemczy dotycząca budżetu
gminy.

2. Ilość wykonanych zabiegów określonych w § 4
ust. C oraz § 5 ust. C będzie limitowana wielko-
ścią środków przeznaczonych corocznie na ten
cel w budżecie gminy.
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Załąazwip wr 2 do oagwałn Radn Miej-
spiej w Niemazn wr XXVII/162/09
z dwia 16 maraa 2009 r. (poz. 1526i

OŚWIADCZENIE DOTYCZICE WYKONANIA ZABIEGU WETERYNARYJNEGO
W RAMACH PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZIT DOMOWYCH

NA TERENIE GMINY NIEMCZA
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1527

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU
NR XLII/301/09

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie oswalewia opław za świadazewia Przedszpola Poiliazweoo
w Nowoorodźao prowadzoweoo przez Gmiws Nowoorodziea

Na podstawie art. C4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września C99C r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7
ust. ....  pkt 5 i 8 oraz art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ C

Usługi świadczone w gminnych przedszkolach pu-
blicznych w zakresie podstawy programowej okre-
ślonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i zportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolne-
go oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr ..., poz. C7)
są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie.

§ 2

C. Odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych
obejmuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla
dzieci przebywających w przedszkolu ponad
podstawę programową.

2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w przedszko-
lu, poza podstawę programową, w wysokości
C,30 zł za C godzinę.

3. Ustala się opłatę w wysokości 0,50 zł za godzi-
nę pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym
w Nowogrodźcu i Filii Przedszkola w Zebrzydo-
wej realizującego obowiązek rocznego przygo-
towania przedszkolnego powyżej pięciu godzin.

4. Opłatę za korzystanie z dodatkowych usług
przedszkola przez każde następne dziecko
z rodziny ustala się w wysokości 60% stawki,
o której mowa w ust. 2 i 3.

5. Dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności, zwolnione są z odpłatno-
ści za świadczenia przedszkola.

6. n miesiącu sierpniu obowiązek uiszczenia opłat
wskazanych w przepisach powyższych dotyczy
wyłącznie dzieci korzystających w tym miesiącu
z usług Przedszkola Publicznego w Nowogrodź-
cu i Filii Przedszkola w Zebrzydowej.

7. zzczegółowy zakres usług, zasady pobierania
oraz zwrotu opłat, o których mowa w uchwale,
będą określać umowy cywilnoprawne zawarte
między Przedszkolem a rodzicami lub opiekuna-
mi prawnymi dzieci korzystających z Przedszko-
la.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXIII/228/08 z dnia
29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia Przedszkola Publicznego w Nowo-
grodźcu prowadzonego przez Gminę Nowogrodziec.

§ 4

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowogrodźca.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
C czerwca 2009 r.

PRZEnODNICZWCD R DD

WILHELM TOMCZUK
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1528

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLISKICH
NR 0150/XXXIX/282/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie wadawia wazwn olian w Loiwowie

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C3 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.)
Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ C

Drodze publicznej, stanowiącej własność Gminy
Oborniki Śląskie, położonej w miejscowości Lub-
nów w granicach działek gruntu oznaczonych nu-
merami geodezyjnymi 430/C i 430/2  M-C wadaje
sis wazws olian Apaajowej.

§ 2

Przebieg ulicy pokazany jest na załączniku mapo-
wym, stanowiącym integralną część  uchwały.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Obornik Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN



Dziennik Urzędowy
nojewództwa Dolnośląskiego Nr 70 –  8568  – Poz. C528

Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej
w Oiorwipaag Śląspiag wr 0150/XXXIX/282/09
z dwia 26 maraa 2009 r. (poz. 1528i
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1529

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLISKICH
NR 0150/XXXIX/283/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie wadawia wazwn olian w Loiwowie

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C3 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.)
Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ C

Drodze publicznej, stanowiącej własność Gminy
Oborniki Śląskie, położonej w miejscowości Lub-
nów w granicach działki gruntu oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 396  M-C wadaje sis wazws olian
Klowowej.

§ 2

Przebieg ulicy pokazany jest na załączniku mapo-
wym, stanowiącym integralną część  uchwały.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Obornik Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej w Oior-
wipaag Śląspiag wr 0150/XXXIX/283/09 z dwia
26 maraa 2009 r. (poz. 1529i
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1530

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLISKICH
NR 0150/XXXIX/284/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie wadawia wazwn olian w Loiwowie

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C3 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.)
Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ C

Drodze publicznej, stanowiącej własność Gminy
Oborniki Śląskie, położonej w miejscowości Lub-
nów w granicach działek gruntu oznaczonych nu-
merami geodezyjnymi 424 i 433  M-C wadaje sis
wazws olian Plawawowej.

§ 2

Przebieg ulicy pokazany jest na załączniku mapo-
wym, stanowiącym integralną część  uchwały.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Obornik Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej w Oior-
wipaag Śląspiag wr 0150/XXXIX/284/09 z dwia
26 maraa 2009 r. (poz. 1530i
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1531

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLISKICH
NR 0150/XXXIX/285/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie wadawia wazwn olian w Loiwowie

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C3 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.)
oraz art. 8 ust. Ca ustawy z dnia 2C marca C985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr C9, poz. CC5 z późn. zm.) Rada Miejska w Obornikach
Śląskich uchwala, co następuje:

§ C

Drodze wewnętrznej, stanowiącej współwłasność
osób fizycznych, położonej w miejscowości Lub-
nów w granicach działki gruntu oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 2C0/C4  M-C wadaje sis wazws
olian Wrzosowej.

§ 2

Przebieg ulicy pokazany jest na załączniku mapo-
wym, stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Obornik Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej w Oior-
wipaag Śląspiag wr 0150/XXXIX/285/09 z dwia
26 maraa 2009 r. (poz. 1531i
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1532

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY
NR XXXI/189/2009

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie zmiawn oagwałn wr XIX/133/2008 Radn Miaswa Oleświan z dwia
31 maraa 2008 r. w sprawie oswalewia plawo sieai poiliazwnag oimwazj w
  prowadzownag przez Miaswo Oleświas oraz opreślewia orawia iag oiwod w

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C ze zmianami)
oraz art. C7 ust. C, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 7 września C99C r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miasta
Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ C

n uchwale nr XIX/C33/2008 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 3C marca 2008 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwo-
dów wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik do uchwały nr XIX/C33/2008 Rady Mia-
sta Oleśnicy z dnia 3C marca 2008 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów pro-
wadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia
granic ich obwodów otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Oleśnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem C września
2009 roku.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym nojewództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MI zT 

RYSZARD ZELINKA

Załąazwip do oagwałn Radn Miaswa
Oleświan wr XXXI/189/2009 z dwia
27 maraa 2009 r. (poz. 1532i

Grawiae oiwod w poiliazwnag oimwazj w w Oleświan

1i w Gimwazjom wr 1 im. Książąw Oleświapiag

oliae:  rmii Krajowej nr C–43 i 45–47, Balonowa, Ciepła, Daszyńskiego Ignacego, Grab-
skiego nładysława, Hallera Józefa nr 4–C3 i C8–23, Kazimierza nielkiego, Kilińskiego Jana
nr C–6 i C3–C9, Kościuszki Tadeusza nr C–34a, Krzywa nr C–6 i C4, Krzywoustego Bole-
sława, Kwiatkowskiego Eugeniusza Felicjana, Kwiatowa, Lelewela Joachima, Limanowskie-
go Bolesława nr 2–35, CC Listopada nr C–7a i 27–3C, Lotnicza nr C–CCa i C5–42, Lwow-
ska, Maczka ztanisława, Małopolna, Matejki Jana, Moniuszki ztanisława, Mościckiego Igna-
cego, Na Podkowie, Narutowicza Gabriela, Okrężna, Otwarta, Paderewskiego Jana, Ponia-
towskiego Józefa, Przyjaźni, złoneczna nr 2–2C i C6 a–f, zpadochronowa, ks. zudoła Fran-
ciszka nr C–40b, zzkolna, zzybowcowa, Tołstoja Lwa nr C–22, Trakcyjna, Traugutta Romu-
alda, nądoły, nąska, nesoła nr Ca–22, Żwirki i nigury.

2i w Gimwazjom wr 2 im. Armii Krajowej

oliae: Batalionów Chłopskich, Bema Józefa, Błękitna, Bociania, Bocka Jerzego, Bożki  r-
kadiusza, Bratnia, Ceglana, Chopina Fryderyka, Cicha, Cieszyńskiego  ntoniego, Dąbrow-
skiego Henryka, Demokratów, Energetyczna, Fabryczna, Gliniana, Gryczana, Hallera Józefa
nr 3 i 24–25, św. Jadwigi, Jastrzębia, Jęczmienna, Kilińskiego Jana nr 7–C2b, Kolejowa,
Kosynierów, Kościelna, Krótka, Krucza, Książąt Śląskich plac, Lipowa, CC Listopada nr 8–
26, Ludwikowska, oukanowska, oużycka, 3 Maja, Mickiewicza  dama, Miodowa,
Młynarska, Mokra, Orla, Osada Bystre, Osiedle, Owsiana, Pocztowa, Pogodna, Polna,
Południowa,  Prusa Bolesława,  Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera Kazimierza, Pszeniczna,
Ptasia,
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Radlińskiej Heleny, Reja Mikołaja, Rejtana Tadeusza, Rycerska, Rynek, Rzepakowa, zejmo-
wa, zienkiewicza Henryka, złowackiego Juliusza, zokola, zolarza Ignacego, ztapińskiego
Jana, ztawowa, ztolarska, Tęczowa, nałowa, nały Jagiellońskie, niejska, nikliniarska,
nrocławska nr C–24 i 26, nybickiego Józefa, Zakładowa, Zamkowa, Żeromskiego ztefana,
Żytnia.

3i w Gimwazjom wr 3 im. Podr żwip w i Odprnwa w Polspiag

oliae:  grestowa,  kacjowa, Boczna, Brzozowa, Cmentarna, Czecha Bronisława, Deyny
Kazimierza, Dobroszycka, Jagodowa, Jarzynowa, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, Kleeber-
ga Franciszka, Klonowa, Kochanowskiego Jana, Kombatantów Rzeczpospolitej skwer, Ko-
pernika Mikołaja, Kresowa, Krzywa nr 7–C3 i C5–C6, Kusocińskiego Janusza, Leśna, oasaka
Henryka, oąkowa, oowiecka, Malinowa, Malinowskiego Bronisława, Mikołajczyka ztanisła-
wa, Miła, Nowowiejska, Ogrodowa, Owocowa, Parkowa, Podchorążych, Poprzeczna, Po-
rzeczkowa, Powietrzna, Poziomkowa, Północna, Prosta, Psujka Bogusława, Pułaskiego Kazi-
mierza, Reymonta nładysława, Różana, Rutkiewicz nandy, Rzemieślnicza, zidły Janusza,
zikorskiego nładysława, zinapiusa Jana, zkłodowskiej-Curie Marii, zosnowa, zpacerowa,
zpokojna, ztamma Feliksa, ztaszica ztanisława plac, zucharskiego Henryka, Ślusarskiego
Tadeusza, Świerkowa, Targowa, nalasiewicz-Olson ztanisławy, nielkopolna, nierzbowa,
nileńska, niśniowa, nitosa nincentego, nojska Polskiego, nrocławska nr 25 i 27–6C,
nschodnia, nspólna, Zielona, Zwycięstwa plac.

1533

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBETCE
NR XXXI/246/09

z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie zmiawn oagwałn wr XX/167/2000 Radn Miejspiej w Soi wae
z dwia 7 lipaa 2000 r. w sprawie szazeo łownag zasad odzielawia i rozmiaro
zwiżep waoaznaielom  pw rnm powierzowo swawowispa pierowwiaze
w przedszpolaag  szpołaag i oimwazjom oraz zasad zwalwiawia od oiowiązpo
realizaaji wnoodwioweoo wnmiaro zajsć dndapwnazwnag  wnagowawaznag
                                             i opiepońaznag

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia C982 r. –
Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
w związku z art. C8 ust. C ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 200C r. Dz. U. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.) Rada Miejska
w zobótce uchwala, co następuje:

§ C

n § C uchwały nr XX/C67/2000 r. Rady Miejskiej w zobótce z dnia 7 lipca 2000 r. poz. C
tabeli otrzymuje brzmienie:

C Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
– 2 oddziały
– 3 oddziały
– 4–5 oddziałów6 i więcej oddziałów
– 6 i więcej oddziałów

nicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego 6 i więcej
oddziałów

C2
C0
8
6

C2

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy zobótka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI
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1534

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBETCE
NR XXXII/259/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zmiawn oagwałn wr XXXI/246/09 Radn Miejspiej w Soi wae
z dwia 20 loweoo 2009 r. zmiewiająaej oagwałs wr XX/167/2000 Radn Miej-
spiej w Soi wae z dwia 7 lipaa 2000 r. w sprawie szazeo łownag zasad
odzielawia i rozmiaro zwiżep waoaznaielom  pw rnm powierzowo swawowispa
pierowwiaze w przedszpolaag  szpołaag i oimwazjom oraz zasad zwalwiawia
od oiowiązpo realizaaji wnoodwioweoo wnmiaro zajsć dndapwnazwnag 
                                wnagowawaznag i opiepońaznag

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia C982 r. –
Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
w związku z art. C8 ust. C ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 200C r. Dz. U. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.) Rada Miejska
w zobótce uchwala, co następuje:

§ C

n uchwale nr XXXI/246/09 r. Rady Miejskiej
w zobótce z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XX/C67/2000 Rady Miejskiej
w zobótce z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek na-
uczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w przedszkolach, szkołach i gimnazjum
oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygo-
dniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych, § 3 otrzymuje brzmie-
nie:
„§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego”.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy zobótka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI

1535

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBETCE
NR XXXII/254/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie doswosowawia opiso orawia swałnag oiwod w ołosowawia
omiwn Soi wpa do swawo fapwnazweoo

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.),
art. 30 ust. C i 2 ustawy z dnia C6 lipca C998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. z 2003 r. Nr C59,
poz. C574 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy zobótka Rada
Miejska w zobótce uchwala, co następuje:
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§ C

n związku z utworzeniem nowych ulic dostoso-
wuje się do stanu faktycznego opis granic stałych
obwodów głosowania polegający na:
– dopisaniu do obwodu głosowania nr C ulicy:

RUBINOWA,
– dopisaniu do obwodu głosowania nr 2 ulicy:

JABŁKOWA,
– dopisaniu do obwodu głosowania nr 3 ulic:

JASTRZRBIA  KASZTELAŃSKA  SKOWRON-
KOWA  SŁOWIKOWA.

§ 2

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania
określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy zobótka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym nojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI

Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej
w Soi wae wr XXXII/254/09 z dwia
26 maraa 2009 r. (poz. 1535i

JEDNOLITY WYKAZ STAŁYCH OBWODEW GŁOSOWANIA W GMINIE SOBETKA

Nr obwodu do
głosowania

Granice obwodu głosowania

C zobótka – ulice:  dama Mickiewicza,  leja Świętej  nny,  rmii Krajowej, Bolesława Chro-
brego, Bolesława Prusa, Cmentarna, Garncarska, Henryka zienkiewicza, Ildefonsa Gałczyń-
skiego, Janusza Korczaka, Juliana Tuwima, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mieszka
I, Owcza, Piastów, Piotra nłosta, ppłk nładysława Kabata, Przełęcz Tąpadła, RUBINOn ,
złoneczna, ztrzelców, zzkolna, zzmaragdowa, Świdnicka do numeru 34, Świętego Jakuba,
nładysława Broniewskiego, nichrowe nzgórze, Zaułek Mały, Zaułek złoneczny, Zaułek
Świdnicki, Zygmunta Krasińskiego,

2 zobótka – ulice: Brzoskwiniowa, Ciasna, Czereśniowa, Czysta, Dworcowa, Fryderyka Chopi-
na, J BoKOn , Juliusza złowackiego, Leszczynowa, Metalowców, Morelowa, Nowe Osie-
dle, Ogrodowa, Orzechowa, Osiedle Górnicze, Parkowa, Plac nolności, Plac Ks. Józefa Beł-
cha, Poprzeczna, Porzeczkowa, Przesmyk, Rynek, Rzemieślnicza, ztacyjna, ztanisława Mo-
niuszki, ztrażacka, Ślężna, Tadeusza Kościuszki, Tartaczna, Turystyczna, narszawska, ni-
nogronowa, niśniowa, nrocławska, Zielona,

3 zobótka – ulice:  kacjowa,  leja Jana Pawła II,  ugustianów, Basztowa, Bogusza ztęczyń-
skiego, Browarniana, Brzozowa, Chabrowa, Chwałkowska, Granitowa, Hołubowiczów,
J zTRZĘBI , K zZTEL ŃzK , Klonowa, Kwiatowa, Leśna, Liliowa, oąkowa, Makowa, Marii
zkłodowskiej-Curie, Młyńska, Modrzewiowa, Osiedle Browarniane, Osiedle Robotnicze, Pała-
cowa, Piwna, Polna, Romana Zmorskiego, Różana, zkalna, zKOnRONKOn , złowiańska,
zoOnIKOn , Świdnicka od nr 35 do 55, Świerkowa, Torowa, nierzbowa, Zamkowa,
G RNC RzKO

4 KzIĘGINICE M oE, KUNÓn, PRZEMIoÓn, PRZEZDROnICE,  BĘDKOnICE, zTRZEGOMI ND,
zULIzTROnICE, zULIzTROnICZKI, ŚnIWTNIKI

5 MICH oOnICE, OKULICE, ROGÓn zOBÓCKI, zTR CHÓn, nOJN ROnICE, ŻERZUzZDCE
6 KRDzZT oOnICE, MIROzo nICE, OLBR CHTOnICE, zIEDL KOnICE, RĘKÓn, zT RD

Z MEK, N zo nICE
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1536

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBETCE
NR XXXII/256/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie wadawia wazwn oliaom

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C3 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C ze zm.) Rada
Miejska w zobótce uchwala, co następuje:

§ C

C. Nadaje się nazwę CHOINKOWA ulicy położonej
w miejscowości zobótka, oznaczonej geodezyj-
nie jako działka nr 2/C0,  M-3, obręb Górka.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr C do
uchwały.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy zobótka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym nojewództwa
Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI
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Załąazwip wr 1 do oagwałn Radn
Miejspiej w Soi wae wr XXXII/256/09
z dwia 26 maraa 2009 r. (poz. 1536i
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
NR XXXV/196/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie doswosowawia orawia oiwod w ołosowawia do swawo fapwnazweoo
w mieśaie i omiwie Sna w

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn.
zm.), art. 30 ust. 2 i 2a ustawy z dnia C6 lipca C998 r. – Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr C59, poz. C547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
zyców uchwala się, co następuje:

§ C

n związku z utworzeniem nowych ulic dostoso-
wuje się opis granic obwodów głosowania polega-
jący na:
– w obwodzie nr C w zycowie dodaje się ulice:
Kazimierza nielkiego, Henryka Brodatego, Hen-
ryka Pobożnego, Henryka Probusa, Dąbrówki,
Bolesława zzczodrego, Graniczna, Błękitna,

– w obwodzie nr 4 w zycowie dodaje się ulice:
Jakimowicza, złoneczna, Przemysłowa,

– w obwodzie nr 5 dodaje się ulice:  kacjowa,
Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa,
Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa,
Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa,
zosnowa, Świerkowa, Topolowa, nierzbowa –
na terenie wsi ztradomia nierzchnia,

– w obwodzie nr 7 dodaje się ulice: niosenna,
Boczna – na terenie wsi Nowy Dwór,

– w obwodzie nr 8 dodaje się ulice: Jarzębinowa,
Poziomkowa, zosnowa, nrzosowa – na terenie
wsi nioska.

§ 2

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania sta-
nowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy zyców.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym nojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

BOLESŁAW MONIUSZKO

Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej
w Snaowie wr XXXV/196/09 z dwia
26 maraa 2009 r. (poz. 1537i

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
ziedziba Obwodowej
Komisji nyborczej

C MI zTO zDCÓn – ulice:
 snyka, Baczyńskiego, Błękitna, Bolesława Chrobrego,
Bolesława Krzywoustego, Bolesława zzczodrego, Dąbrow-
skiej, Dąbrówki, Findera, Generała zikorskiego, Graniczna,
Hubala, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka
Probusa, Jana III zobieskiego, Kaliska, Kazimierza nielkie-
go, Kombatantów, Korczaka, Mieszka I, Nowotki, Obroń-
ców nesterplatte, Orzeszkowej, Prusa, zkłodowskiej-Curie,
ztarzyńskiego, zzarych zzeregów – numery nieparzyste,
zzenwalda, nitosa, nładysława ookietka, Zawadzkiego,
Zubrzyckiego

Publiczne Przedszkole nr C
w zycowie
ul. Kaliska 8
tel. 062 785 5C 59

2 MI zTO zDCÓn – ulice:
 leja C5-lecia, Garncarska, Jana Pawła II, Kasztanowa,
Kępińska, Komorowska, Malerz, Mickiewicza, Ogrodowa,
Okrężna, Pawłówek, Polna, zzosa Kępińska, naryńskiego,
Zawada

zzkoła Podstawowa nr 2
w zycowie
ul. Mickiewicza 5
tel. 062 785-5C 57
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3 MI zTO zDCÓn – ulice:
 leja nad nałem, Dąbrowskiego, Generała Bema Kossaka,
Kościelna, Kościuszki, Księdza Gorczycy, Księdza Rudy,
Matejki, Piastowska, Plac nolności, Pułaskiego, zzkolna,
Środkowa, nałowa, nojska Polskiego

Centrum Kultury
w zycowie
ul. Kościelna C6
tel. 062 785 5C 53

4 MI zTO zDCÓn – ulice:
C Maja, Broniewskiego, Daszyńskiego, Jakimowicza, Kole-
jowa, Konopnickiej, Kusocińskiego, Leśna, Norwida, No-
wowiejska, Oleśnicka, Parkowa, Partyzantów, Plac Królowej
Jadwigi, Powstańców, Przemysłowa, Reymonta, Robotni-
cza, zawickiej, złoneczna, złowackiego, zucharskiego,
Tęczowa, nierzbowa, nrocławska, Zwycięzców

Klub zeniora
w zycowie
ul. C Maja 3
tel. 062 785 27 0C

5 zOoECTn :
Gaszowice, zzczodrów ztradomia nierzchnia w tym ulice:
 kacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa,
Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztano-
wa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, zosnowa, Świerko-
wa, Topolowa, nierzbowa

zzkoła Podstawowa
w ztradomi nierzchniej
tel. 062 785 C3 88

6 zOoECTn :
Biskupice, Drołtowice, Zawada

zzkoła Podstawowa
w Drołtowicach
tel. 062 785 C4 27

7 zOoECTn :
Działosza, nielowieś, Nowy Dwór – w tym ulice: Boczna,
niosenna,

zzkoła Podstawowa
w Działoszy
tel.062 785 C6 24

8 zOoECTn :
Komorów, nioska – w tym ulice:  kacjowa, Bukowa, Dę-
bowa, Jarzębinowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Poziom-
kowa, zosnowa, zzarych zzeregów – numery parzyste,
nrzosowa

Publiczne Przedszkole nr 2
Z Grupą Żłobkową
w zycowie
ul. Komorowska 2
tel. 062 785 5C 6C

9 zołectwo Ślizów Świetlica wiejska
Ślizów 80d
tel. 062 785 C9 C8

1538

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
NR XXXV/197/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie doswosowawia opiso orawia oprso w wnioraznag
do swawo fapwnazweoo w mieśaie i omiwie Sna w

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn.
zm.), art. 92 ustawy z dnia C6 lipca C998 r. – Ordynacja nyborcza do rad
gmin, rad powiatów sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr C59,
poz. C547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy zyców
uchwala się, co następuje:

§ C

n związku z  utworzeniem nowych ulic dostoso-
wuje się opis granic okręgów wyborczych polegają-
cy na:
– dopisaniu do okręgu wyborczego nr C ulic: Ka-
zimierza nielkiego, Henryka Brodatego, Henryka
Pobożnego, Henryka Probusa, Dąbrówki, Bole-
sława zzczodrego, Graniczna, Błękitna,

– dopisaniu do okręgu wyborczego nr 2 ulic: Ja-
kimowicza, złoneczna, Przemysłowa,

– dopisanie do okręgu wyborczego nr 4 ulic:  ka-
cjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa,
Grabowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa,
Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Mo-
drzewiowa, zosnowa, Świerkowa, Topolowa,
nierzbowa – na terenie wsi ztradomia nierzch-
nia,

– dopisaniu do okręgu wyborczego nr 6 ulic:
Boczna,  niosenna – na  terenie  wsi  Nowy
Dwór,
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– dopisanie do okręgu wyborczego nr 7 ulic: Ja-
rzębinowa, Poziomkowa, zosnowa, nrzosowa –
na terenie wsi nioska.

§ 2

Jednolity wykaz stałych okręgów wyborczych sta-
nowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy zyców.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym nojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEnODNICZWCD
R DD MIEJzKIEJ

BOLESŁAW MONIUSZKO

Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej
w Snaowie wr XXXV/197/09 z dwia
26 maraa 2009 r. (poz. 1538i

Numer
okręgu

wyborczego
Granice okręgu

Liczba
radnych

w okręgach

C

zDCÓn
Ulice:  leja C5-lecia,  snyka, Baczyńskiego, Błękitna, Bolesława Chrobrego,
Bolesława Krzywoustego, Bolesława zzczodrego, Dąbrowskiej, Dąbrówki,
Findera, Garncarska, Generała zikorskiego, Graniczna, Hubala, Henryka Bro-
datego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Jana Pawła II, Jana III zobie-
skiego, Kaliska, Kasztanowa, Kazimierza nielkiego, Kępińska, Kombatantów,
Komorowska, Korczaka, Malerz, Mickiewicza, Mieszka I, Nowotki, Obrońców
nesterplatte, Ogrodowa, Okrężna, Orzeszkowej, Pawłówek, Polna, Prusa,
zkłodowskiej-Curie, ztarzyńskiego, zzarych zzeregów – numery nieparzyste,
zzenwalda, zzosa Kępińska, naryńskiego, nitosa, nładysława ookietka,
Zawada, Zawadzkiego, Zubrzyckiego

5

2

zDCÓn
Ulice: C Maja,  leja nad nałem, Broniewskiego, Daszyńskiego, Dąbrowskie-
go, Generała Bema, Jakimowicza, Kolejowa, Konopnickiej, Kossaka, Kościel-
na, Kościuszki, Księdza Gorczycy, Księdza Rudy, Kusocińskiego, Leśna,
Matejki, Norwida, Nowowiejska, Oleśnicka, Parkowa, Partyzantów, Piastow-
ska,  Plac Królowej Jadwigi, Plac nolności, Powstańców, Pułaskiego, Prze-
mysłowa, Reymonta, Robotnicza, zawickiej, złoneczna, złowackiego, zu-
charskiego, zzkolna, Środkowa, Tęczowa, nałowa, nierzbowa, nojska
Polskiego, nrocławska, Zwycięzców

5

3 zOoECTn : Gaszowice, zzczodrów C

4

zOoECTnO: ztradomia nierzchnia w tym ulice:  kacjowa, Brzozowa, Bu-
kowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa,
Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, zosnowa, Świer-
kowa, Topolowa, nierzbowa

C

5 zOoECTn : Biskupice, Drołtowice, Zawada C
6 zOoECTn : Działosza, Nowy Dwór w tym ulice: Boczna, niosenna, C

7
zOoECTn : Komorów, Ślizów, nioska w tym ulice:  kacjowa, Bukowa,
Dębowa,  Jarzębinowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Poziomkowa, zosno-
wa, zzarych zzeregów – numery parzyste, nrzosowa

C
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXX/382/09

z dnia 27 marca 2009 r.

zmiewiająaa oagwałs w sprawie podziało miaswa Świdwian wa oprsoi
wnioraze  oswalewia iag orawia i womer w oraz liazis radwnag wniierawnag
                                          w pażdnm oprsoo

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.)
oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza
do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 2C9 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

§ C

n uchwale nr XLI/490/02 Rady Miejskiej w Świd-
nicy z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału
miasta Świdnicy na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu (Dz. Urz. noj. Dolnośląskiego
Nr C60, poz. 2C93 z późn. zm.) w załączniku nr C
wprowadza się następujące zmiany:

C) w okręgu wyborczym nr I w rubryce 2 „Granice
okręgu wyborczego”:
a) obwód nr C0 otrzymuje brzmienie:
„OBWED wr 10 – place: C000-lecia Państwa
Polskiego, nojska Polskiego, ulice:  leja
Brzozowa,  leja Niepodległości od nr 2 do
nr C4 (strona parzysta), Czwartaków, Kwia-
towa, Joachima Lelewela, Nauczycielska,
Pionierów Ziemi Świdnickiej, Rycerska,
zprzymierzeńców, Romualda Traugutta, zta-
nisława nyspiańskiego”,

b) obwód nr C7 otrzymuje brzmienie:
„OBWED wr 17 – ulice: Czarna Droga, Kole-
jowa, Leona Kruczkowskiego, Letnia, Mała,
Gustawa Morcinka, Ofiar Oświęcimskich, Po-
znańska, gen. nładysława zikorskiego od
nr C do nr 23 (strona nieparzysta) i od nr 2
do nr 6 (strona parzysta), Juliusza złowac-
kiego, zpacerowa, zzczęśliwa, Tenisowa,
Lwa Tołstoja”;

2) w okręgu wyborczym nr II w rubryce 2 „Granice
okręgu wyborczego”:
a) obwód nr 6 otrzymuje brzmienie:
„OBWED wr 6 – ulice: Dębowa, Jana Kiliń-
skiego, Kliczkowska od nr 2 do nr 24 (strona
parzysta) i od nr C do nr 33 (strona nieparzy-
sta), Klonowa, Robotnicza, Rolnicza, Piotra
zkargi, nincentego nitosa”,

b) obwód nr 9 otrzymuje brzmienie:
„OBWED wr 9 – ulice:  grestowa,  leja Go-
plany  Bystrzycka, Chłopska, Chorwacka, Ci-
cha, Czereśniowa, Czeska, Działkowa, Gajo-
wa, Hodowlana, Kątna, Kraszowicka, Krótka,
oąkowa, oużycka, Malinowa, Morelowa  Nad
Tamą, Nasypowa, Poprzeczna, Przedwiośnie,
Przelotowa, Przyjaźni, Pusta, Rzemieślnicza,
zadowa, zerbska, złoneczna, złowiańska,

Śląska od nr 39 do nr 49 (strona nieparzy-
sta), Torowa, Trzeboszańska, nąska, nie-
lecka, niosenna, Zacisze, Zakole, Zielona”,

c) obwód nr 26 otrzymuje brzmienie:
„OBWED wr 26 – ulice:  kacjowa, Bocheń-
ska, Częstochowska, Fabryczna, Inżynierska,
Jagienki, Komunalna, Krakowska, Józefa
Ignacego Kraszewskiego, oączna, Mazowiec-
ka, Metalowców, Kliczkowska od nr 26 do
nr 64 (strona parzysta) i od nr 35 do nr 55
(strona nieparzysta), Lwowska, Nadbrzeżna
od nr 37 do nr 85 (strona nieparzysta), Po-
dolska, Przemysłowa, Mikołaja Reja, zienna,
ztalowa, nadowicka, nileńska, nierzbowa,
nillowa, ztanisława nokulskiego, nołyńska,
nrocławska od nr 46 do nr CC2 (strona pa-
rzysta) i od nr 33 do nr 97 (strona nieparzy-
sta), Zagłoby”;

3) w okręgu wyborczym nr III w rubryce 2 „Grani-
ce okręgu wyborczego”:
a) obwód nr CC otrzymuje brzmienie:
„OBWED wr 11 – ulice: Jana Boduena
de Courtenay, Biberaska, Bartosza Głowac-
kiego, Główna, Jałowcowa, Jarzębinowa,
Jesienna, Jana Kochanowskiego, Janusza
Korczaka, Ignacego Krasickiego, Leśna, Józe-
fa Lompy, Miernicza, Modrzewiowa, Niecała,
Piękna, zosnowa, Świerkowa  Świętojańska,
nrzosowa, nschodnia, Zachodnia”,

b) obwód nr 25 otrzymuje brzmienie:
„OBWED wr 25 – ulice: gen. Tadeusza Bora
Komorowskiego, Ceglana, gen.  ugusta
Emila Fieldorfa, gen. ztefana Grota Rowec-
kiego, Inwalidów nojennych, Oskara Kolber-
ga, Ludwika Krzywickiego, Tadeusza Michej-
dy, gen. Leopolda Okulickiego, nincentego
Pola,  dama Prażmowskiego, Marii zkłodow-
skiej-Curie, ztanisława ztaszica, gen. Michała
Tokarzewskiego-Karaszewicza”;

4) w okręgu wyborczym nr IV w rubryce 2 „Grani-
ce okręgu wyborczego”:
a) obwód nr 2C otrzymuje brzmienie:

„OBWED wr 21 – ulice: gen. Józefa Bema,
Deszczowa, gen. Jakuba Jasińskiego,
gen. Mariana Langiewicza, Podmiejska, Po-
godna,  Potokowa,  Ignacego  Prądzyńskiego
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od nr C do nr 39 (strona nieparzysta) oraz
nr 2 i 4, gen. nładysława zikorskiego od
nr 27 do nr 67 (strona nieparzysta) i od nr 42
do nr 80 (strona parzysta), ztrzegomska,
Kardynała ztefana nyszyńskiego”,

b) obwód nr 28 otrzymuje brzmienie:
„OBWED wr 28 – ulice: Księdza Prałata Dio-
nizego Barana, Księcia Bernarda, Jana Długo-
sza, nładysława Hermana, Bolesława Krzy-
woustego, nładysława ookietka, naleriana
oukasińskiego nr 43, 43a, 49 (strona niepa-
rzysta) i nr 42, 44, 46 (strona parzysta), Ka-
rola Miarki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ka-
zimierza Odnowiciela, Księcia Henryka Po-
bożnego, Bogusza ztęczyńskiego, Bolesława
Śmiałego, Kazimierza nielkiego, Jana ny-
sockiego, Romana Zmorskiego”,

c) obwód nr 29 otrzymuje brzmienie:
„OBWED wr 29 – ulice: gen. nładysława
 ndersa,  leja Colgate, Galla  nonima, Księ-
cia Henryka Brodatego, Księżnej Jadwigi Ślą-
skiej, Tadeusza Ząbka”.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Świdnicy.

§ 3

C. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym nojewództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD R DD

MICHAŁ SZUKAŁA

1540

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXX/387/09

z dnia 27 marca 2009 r.

zmiewiająaa oagwałs  w sprawie opreślewia wnsopośai swawep podawpo
od wieroagomośai

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.),
art. 5 ustawy z dnia C2 stycznia C99C r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr C2C, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ C

n uchwale nr XXV/328/08 Rady Miejskiej w Świd-
nicy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. noj. Dolnośląskiego Nr 297, poz. 3935)
w § C wprowadza się następujące zmiany:
a) w pkt C lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków –
0 69 zł od C m2 powierzchni, z wyjątkiem
gruntów, o których mowa w lit. b,”,

b) w pkt 2:
– lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej –
18 38 zł od C m2 powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem budynków lub ich części,
o których mowa w lit. c,”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 3 63 zł od C m2 po-
wierzchni użytkowej,”.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Świdnicy.

§ 3

C. Do czasu wejścia w życie niniejszej uchwały
obowiązują stawki podatku od nieruchomości
określone uchwałą nr XXV/328/08 Rady Miej-
skiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.

2. Naliczenie podatku od nieruchomości za 2009 r.
od przedmiotów opodatkowania wymienionych
w § C dokonane zostanie wg stawek określo-
nych  uchwałą  nr  XXV/328/08  Rady  Miejskiej
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w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości – do dnia 30.06.2009 r. oraz
wg obniżonych stawek – od dnia 0C.07.2009 r.

3. npłaty podatku od nieruchomości dokonane do
dnia wejścia w życie przepisów niniejszej
uchwały, w wysokości podatku naliczonego na
2009 r. według stawek określonych uchwałą
nr XXV/328/08 Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści, zostaną przeliczone według zasad określo-
nych w pkt. 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
C lipca 2009 r.

PRZEnODNICZWCD R DD

MICHAŁ SZUKAŁA

1541

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XLIII/246/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie opreślewia zasad rozliazawia wnoodwioweoo oiowiązpoweoo
wnmiaro oodziw zajsć waoaznaieli  dla pw rnag oswalown plaw zajsć jesw r żwn
w poszazeo lwnag opresaag ropo szpolweoo  zasadn odzielawia i rozmiaro
oiwiżep wnoodwioweoo oiowiązpoweoo wnmiaro oodziw zajsć waoaznaielom 
pw rnm powierzowo swawowispo pierowwiaze w szpole oraz opreślewie wnoo-
dwioweoo oiowiązpoweoo wnmiaro zajsć waoaznaieli szp ł wiewnmiewio-
wnag w arw. 42 osw. 3 oswawn z dwia 26 swnazwia 1982 r. Karwa Naoaznaiela
                     (Dz. U. z 2006 r. Nr 97  poz. 674 z p źw. zm.i

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.)
oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia C982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ C

Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszcze-
gólnych okresach roku szkolnego, zasady określają-
ce udzielanie rozmiaru obniżek tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze
w szkołach oraz określa się tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć nauczycieli szkół niewymienio-
nych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
C982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.).

§ 2

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć,
dla których plan zajęć wynikających z planów na-
uczania w danym okresie roku szkolnego nie wy-
czerpuje obowiązującego nauczyciela wymiaru za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych, zobowiązani są do realizowania w innych
okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru
tygodniowej liczby zajęć, zwiększonego lub zmniej-
szonego, aby średni wymiar zajęć nauczycielowi
w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowią-
zującemu go pensum.

§ 3

C. Ustalony dla nauczyciela wymiar godzin zajęć
powinien być określony dla każdego nauczyciela
w planie organizacyjnym na dany rok szkolny
i podany nauczycielowi do wiadomości przed
rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określo-
nych w § 2, wymiar godzin zajęć w poszczegól-
nych okresach roku szkolnego nie może w okre-
sach realizacji zwiększonego wymiaru godzin
zajęć przekraczać z tego tytułu C,25 obowiąz-
kowego pensum godzin.

§ 4

Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na
dany rok przydzielono liczbę godzin zajęć przekra-
czającą tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć –
godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć
realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wy-
miar godzin zajęć określony wg zasad ustalonych
w § 2.

§ 5

Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymia-
rze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w po-
szczególnych okresach roku szkolnego, w umowie
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o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć
dla całego okresu zatrudnienia.

§ 6

n przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku
pracy przed upływem roku szkolnego, na który
został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przy-
dzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć
następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, że
za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu
na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje na-
uczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego
za obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia C982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.), a także za przepracowane
w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 7

C. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolach prowa-
dzonych przez Gminę Świebodzice, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia C982 r. Karta Nauczyciela, o liczbę
godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowią-
zującym nauczyciela tygodniowym wymiarem
zajęć, a ustalonym tygodniowym wymiarem za-
jęć po zniżce, określonej w załączniku do niniej-
szej uchwały.

2. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa
w ust. C, dotyczy również nauczyciela, który
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie na-
uczyciela, któremu powierzono to stanowisko,
z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym po-
wierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków
na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stano-
wisko.

§ 8

n uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta
może zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru zajęć, o których mowa
w § 7 ust. C, jeżeli warunki funkcjonowania pla-
cówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrek-
tora.

§ 9

nicedyrektorzy szkół różnego typu i przedszkoli
obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych, opiekuńczych w wymiarze
4 godzin wyższym od wymiaru ustalonego dla dy-
rektorów.

§ C0

Określa się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych na-
uczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze za-
jęć:

Lp. ztanowisko
Obowiązkowy
tygodniowy
wymiar zajęć

C Pedagog 20
2 Psycholog 20
3 Logopeda 20
4 Nauczyciel rehabilitant i prowadzą-

cy gimnastykę korekcyjną
C8

5 Nauczyciel wspomagający zatrud-
nienie w klasach integracyjnych

20

§ CC

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze
prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym
wymiarze ustala się według poniższych zasad:
C) liczbę godzin realizowanych dla każdego stano-
wiska  dzieli się przez obowiązkowy wymiar go-
dzin dla tego stanowiska,

2) sumuje się ilorazy obliczone według zasad okre-
ślonych w pkt C, otrzymując wskaźnik przeli-
czeniowy X,

3) sumę realizowanych przez nauczyciela godzin
dzieli się przez wskaźnik przeliczeniowy X,
a otrzymany wynik zaokrągla się do liczby cał-
kowitej, otrzymując tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć,

4) zasada, o której mowa w pkt C–3, dotyczy
również nauczycieli zobowiązanych do pracy
w innej szkole lub placówce w celu uzupełnienia
obowiązkowego wymiaru zajęć,

5) godzinami ponadwymiarowymi dla nauczycieli,
o których mowa w pkt. C–4, są godziny reali-
zowane ponad tygodniowy obowiązkowy wy-
miar zajęć obliczony według zasad określonych
w pkt. C–4.

§ C2

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ C3

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni, od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia C września 2009 r.

PRZEnODNICZWC  R DD

ELŻBIETA HORODECKA
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Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej
w Świeiodziaaag wr XLIII/246/09
z dwia 26 maraa 2009 r. (poz. 1541i

Lp. ztanowisko kierownicze
Obowiązkowy
wymiar godzin
nauczycielskich

Zniżka godzin
Tygodniowy
wymiar zajęć

C. Dyrektor przedszkola liczącego:
– do 5 oddziałów
– 6 i więcej oddziałów

25
25

C7
C9

8
6

2. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu,
liczącej:
– do C0 oddziałów
– od CC do C2 oddziałów
– od C3 do C6 oddziałów
– powyżej C7

C8
C8
C8
C8

C2
C3
C4
C5

6
5
4
3

1542

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XLIII/247/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie oswalewia reoolamiwo opreślająaeoo wnsopośai swawep oraz
szazeo łowe warowpi prznzwawawia waoaznaielom dodawp w za wnsłoos law 
mownwaanjweoo  fowpanjweoo i za warowpi praan oraz wiepw re iwwe spładwipi
                                            wnwaorodzewia

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.),
art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 9Cd pkt C ustawy z dnia 26 stycznia
C982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł  I

Poswawowiewia wswspwe

§ C

Niniejszy regulamin określa wysokość i szczegóło-
we warunki przyznawania stawek dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz niektóre inne składniki wynagro-
dzenia, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Świebodzice.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
C. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Świebodzice;

2. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora
szkoły, o której mowa w pkt C;

3. wicedyrektorze szkoły – należy przez to rozu-
mieć także wicedyrektora przedszkola;

4. uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka;

5. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
cieli poszczególnych stopni awansu zawodowe-
go, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkole;

  6. klasie – należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę;

  7. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 26 stycznia C982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

  8. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i zportu
z dnia 3C stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. C8C
z późn. zm.);

  9. Burmistrzu – rozumie się Burmistrza Miasta
Świebodzice;

C0. organie prowadzącym szkołę – rozumie się
przez to Gminę Świebodzice.

R o z d z i a ł  II

Dodawep za wnsłoos law

§ 3

C. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. C
ustawy.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawnia-
jące do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
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3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku okre-
śla:
C) nauczycielowi – dyrektor;
2) dyrektorowi – Burmistrz.

R o z d z i a ł  III

Dodawep mownwaanjwn

§ 4

C. n każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczo-
ny na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
i stanowi iloczyn liczby przeliczeniowych etatów
nauczycielskich i wysokość do 6% średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

2. narunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest jakość świadczonej pracy,
w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zaję-
ciem, a w szczególności:
C) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonych obowiązków;

2) podnoszenie umiejętności zawodowych –
udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz
różnych formach doskonalenia zawodowego;

3) przestrzeganie dyscypliny pracy;
4) rzetelne i terminowe realizowanie poleceń
służbowych;

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej;

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

3. O wysokości dodatku motywacyjnego nauczy-
ciela decyduje:
C) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzo-
nych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami sprawdzianów i egzaminów oraz
sukcesami w konkursach, olimpiadach, za-
wodach  itp.;

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

3) efektywne działania na rzecz uczniów potrze-
bujących opieki, z uwzględnieniem ich po-
trzeb, w stałej współpracy z rodzicami, wła-
ściwymi instytucjami i osobami świadczący-
mi pomoc socjalną;

4) dbałość o mienie szkoły, stan bazy dydak-
tycznej i indywidualny warsztat pracy;

5) stopień zaangażowania w realizację czynno-
ści i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności:

a) udział w organizacji uroczystości i imprez
szkolnych oraz miejskich, promujących
szkołę w lokalnym środowisku;

b) prowadzenie zajęć i szkoleń, realizacja
programów autorskich i innowacji peda-
gogicznych;

c) inne osiągnięcia, ważne dla jakości pracy
szkoły – publikacje, odczyty, pozaszkolna
działalność na rzecz dzieci;

6) efektywne realizowanie zadań edukacyjnych
w oddziałach integracyjnych.

4. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora
decyduje:
C) terminowość i jakość realizacji zadań statu-
towych i zleconych przez organ prowadzący;

2) znajomość przepisów prawa, w tym oświa-
towego i przestrzeganie jego zasad;

3) umiejętność opracowania planu finansowego
jednostki i jego realizacja;

4) racjonalne wydatkowanie środków publicz-
nych;

5) skuteczność w pozyskiwaniu środków poza-
budżetowych;

6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z po-
trzebami szkoły i organu prowadzącego;

7) poziom współpracy ze społecznymi organami
szkoły i środowiskiem lokalnym;

8) umiejętność projektowania i wdrażania pożą-
danych zmian w zakresie dydaktyki, wycho-
wania, opieki, organizacji i wyposażenia
szkoły.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuż-
szy niż C rok szkolny, w wysokości:
C) dla nauczycieli – nie wyższej niż C5% jego
wynagrodzenia zasadniczego;

2) dla dyrektora – nie wyższej niż 35% jego
wynagrodzenia zasadniczego.

6. nysokość dodatku motywacyjnego nauczycie-
lowi ustala dyrektor, a dyrektorowi – Burmistrz.

7. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
przekazuje się w formie pisemnej.

R o z d z i a ł  IV

Dodawep fowpanjwn

§ 5

C. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom,
którym powierzono stanowisko:
C) dyrektora;
2) wicedyrektora szkoły;
3) opiekuna stażu;
4) wychowawcy klasy.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości
określonej w poniższej tabeli:

Lp. ztanowisko kierownicze lub pełniona funkcja
nysokość dodatku

funkcyjnego
C. Przedszkola:

a) dyrektor przedszkola liczącego:
– do 6 oddziałów
– 7 i więcej oddziałów

450,00 – 900,00
500,00 – C000,00
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2. zzkoły wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły liczącej:

– do 9 oddziałów
– do C2 oddziałów
– doC4  oddziałów
– C5 i więcej

550,00 – CC00,00
600,00 – C200,00
650,00 – C300,00
700,00 – C400,00

3. nicedyrektor szkoły do 70% wysokości
dodatku dyrektora szkoły

4 Opiekun stażu 50
5 nychowawca klasy C00

3. nysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest
od wielkości szkoły, jej struktury organizacyjnej,
złożoności zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska oraz liczby stanowisk kierowniczych
w szkole.

4. nysokość dodatku funkcyjnego dyrektorowi
ustala Burmistrz, a nauczycielowi, w tym wice-
dyrektorowi – dyrektor.

5. n razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków, o których mowa w § 5 pkt. C, na-
uczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny
z każdego tytułu.

6. Dodatek funkcyjny przyznany z tytułu pełnienia
obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każ-
dą osobę odbywającą staż i powierzoną pod
opiekę nauczycielowi.

7. Dodatki funkcyjne, przyznane z tytułu pełnienia
obowiązków wychowawcy klasy, przysługują za
każdą klasę.

R o z d z i a ł  V

Dodawep za warowpi praan

§ 6

C. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążli-
wych dla zdrowia warunkach, określonych
w § 8 i 9 rozporządzenia przysługuje z tego ty-
tułu dodatek.

2. nysokość dodatku za warunki pracy wynosi
C0% stawki godzinowej wynikającej ze stawki
osobistego zaszeregowania – za każda godzinę
nauczania.

3. nysokość dodatku za pracę w trudnych lub
uciążliwych warunkach dyrektorowi ustala Bur-
mistrz, a nauczycielom dyrektor, biorąc pod
uwagę stopień trudności lub uciążliwości dla
zdrowia realizowanych zadań lub wykonywa-
nych prac.

R o z d z i a ł  VI

Wnwaorodzewia za oodziwn powadwnmiarowe
i doraźwe

§ 7

C. nynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego zastępstwa odbywa się w trudnych
warunkach) przez miesięczną liczbę godzin ty-

godniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowa-
nych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowo obowiązu-
jącego lub realizowanego wymiaru zajęć na-
uczyciela, o którym mowa w ust. C, ustala się
mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizo-
wany wymiar zajęć przez 4,C6 z zaokrąglaniem
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.

R o z d z i a ł  VII

Naorodn ze speajalweoo fowdoszo waor d

§ 8

C. n budżecie miasta tworzy się specjalny fundusz
na nagrody dla nauczycieli, za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pra-
cy zawodowej, w wysokości C% planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród, o których
mowa w ust. C, określa odrębna uchwała Rady
Miejskiej w Świebodzicach.

R o z d z i a ł  VIII

Poswawowiewia pońaowe

§ 9

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ C0

Traci moc uchwała nr XXV/C37/08 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 3C stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wy-
sokość i szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre
inne składniki wynagrodzenia.

§ CC

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWC  R DD

ELŻBIETA HORODECKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XLIII/248/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie oswalewia plawo sieai poiliazwnag szp ł podswawownag i oimwa-
zj w prowadzownag przez Gmiws Świeiodziae oraz opreślewia orawia iag
                                               oiwod w

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.)
oraz art. C7 ust. 4 ustawy z dnia 7 września C99C r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ C

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawo-
wych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Świebodzice, jak następuje:
1i Poiliazwn Zesp ł Szp ł Podswawowo-Gimwazjal-

wnag z Oddziałami Iwweoraanjwnmi w Świebodzi-
cach, ul. Mieszka ztarego 4, w skład którego
wchodzą:
a) Publiczna zzkoła Podstawowa nr 2 im. Na-
uczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzi-
cach, ul. Mieszka ztarego 4,

b) Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Świebodzicach, ul. Mieszka
ztarego 4;

2i Poiliazwn Zesp ł Szp ł Iwweoraanjwnag w Świe-
bodzicach, ul. Ciernie 30, w skład którego
wchodzą:
a) Publiczna zzkoła Integracyjna im. Henryka
zienkiewicza   w  Świebodzicach,  ul.  Cier-
nie 30;

b) Publiczne Gimnazjum Integracyjne w Świe-
bodzicach, ul. Ciernie 30;

3i Poiliazwa Szpoła Podswawowa wr 3 im. nłady-
sława Broniewskiego w Świebodzicach,
ul. Świdnicka C3;

4i Poiliazwa Szpoła Podswawowa wr 4 im. Janusza
Korczaka w Świebodzicach, ul. Ofiar Oświęcim-
skich 58;

5i Poiliazwe Gimwazjom wr 1 im. zybiraków
w Świebodzicach, ul. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego 28.

§ 2

Określa się granice obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów w Świebodzicach:
1i Poiliazwn Zesp ł Szp ł Podswawowo-Gimwa-

zjalwnag z Oddziałami Iwweoraanjwnmi w Świeio-
dziaaag  ol. Mieszpa Swareoo 4: Bolesława Chro-
brego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława II
Śmiałego, Bolesława nstydliwego, Dąbrówki,
Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henry-
ka Probusa, Ogrodowa, Jasna, Kazimierza niel-
kiego, Leszka Białego, CC Listopada, 3 Maja,
Mieszka I, ziemowita, Przechodnia, Mieszka
ztarego, Piasta, oączna, Przemysłowa, nłady-
sława ookietka, Księcia Bolka; Królowej Elżbiety,
Kazimierza Odnowiciela;Ciernie, nodna, Środ-
kowa, Graniczna, zienna Fabryczna, Boczna,

ztrzegomska od nr 28 do 82, Zielona, Droga
nęglowa;

2i Poiliazwa Szpoła Podswawowa wr 3 im. Władn-
sława Browiewspieoo w Świeiodziaaag 
ol. Świdwiapa 13: zzkolna, Henryka zienkiewi-
cza, Bolesława Prusa, Piaskowa, nąska, Mły-
narska, Rynek, ztefana Żeromskiego, ztrzegom-
ska do nr 26,  leksandra Puszkina, Plac Jana
Pawła II, Juliusza złowackiego, Mikołaja Koper-
nika, Plac Kościelny, Park Miejski, Krótka, nol-
ności, Żwirki i nigury, Towarowa, Parkowa,
Kolejowa, Plac Dworcowy, Świdnicka,  dama
Mickiewicza, Browarowa, ztawowa, Zwycię-
stwa, zpokojna, Osiedle zudeckie, Kazimierza
Pułaskiego, Tadeusza Kościuszki, nojska Pol-
skiego, Metalowców, Heleny Modrzejewskiej,
Chmielna, Marii zkłodowskiej-Curie, zportowa,
nałbrzyska od nr C do C2, Biskupa Ignacego
Krasickiego, Pocztowa,  leje Lipowe, Św. Ojca
Pio;

3i Poiliazwa Szpoła Podswawowa wr 4 im. Jawosza
Korazapa w Świeiodziaaag  ol. Ofiar Oświsaim-
spiag 58: Jeleniogórska, Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, Kamiennogórska, Tęczowa, Promien-
na, Złota, Kwiatowa, nrzosowa, Jaśminowa,
Cicha, nidna, Pogodna, Ofiar Oświęcimskich,
niejska,  rmii Krajowej, Rekreacyjna, Polna, Pa-
tronacka, Kasztanowa, nładysława zikorskiego,
Jana Mikulicza, Cisowa, Klonowa, Dębowa,
Świerkowa, Brzozowa, zpacerowa, Różana,
Długa, nałbrzyska od nr C4 do 46, Leśna, zta-
nisława Moniuszki, Osiedle nzK, zolna, ztrze-
lecka, Zamkowa,  kacjowa, nysoka, Zimny
Dwór, nzgórze Gustava Beckera;

4i Poiliazwe Gimwazjom wr 1 im. Sniirap w
w Świeiodziaaag  ol. Marszałpa J zefa Piłsod-
spieoo 28: zzkolna, Henryka zienkiewicza, Bole-
sława Prusa, Piaskowa, nąska, Młynarska, Ry-
nek, ztefana Żeromskiego, ztrzegomska do
nr 26,  leksandra Puszkina, Plac Jana Pawła II,
Juliusza złowackiego, Mikołaja Kopernika, Plac
Kościelny, Park Miejski, Krótka, nolności, Żwir-
ki i nigury, Towarowa, Parkowa, Kolejowa,
Plac Dworcowy, Świdnicka,  dama Mickiewi-
cza, Browarowa, ztawowa, Zwycięstwa, zpo-
kojna, Osiedle zudeckie, Kazimierza Pułaskiego,
Tadeusza Kościuszki, nojska Polskiego, Meta-
lowców, Heleny Modrzejewskiej, Chmielna, Ma-
rii  zkłodowskiej-Curie,  zportowa,  nałbrzyska,
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Biskupa Ignacego Krasickiego, Pocztowa,  leje
Lipowe, Św. Ojca Pio, Jeleniogórska, Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Kamiennogórska, Tęczowa,
Promienna, Złota, Kwiatowa, nrzosowa, Jaśmi-
nowa, Cicha, nidna, Pogodna, Ofiar Oświęcim-
skich, niejska,  rmii Krajowej, Rekreacyjna,
Polna, Patronacka, Kasztanowa, nładysława zi-
korskiego, Jana Mikulicza, Cisowa, Klonowa,
Dębowa, Świerkowa, Brzozowa, zpacerowa,
Różana, Długa, Leśna, ztanisława Moniuszki,
Osiedle nzK, zolna, ztrzelecka, Zamkowa,
 kacjowa, nysoka, Zimny Dwór, nzgórze Gu-
stava Beckera.

§ 3

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ 4

Tracą moc uchwały:
C) Nr XXVII/233/04 Rady Miejskiej w Świebodzi-
cach z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
ustalenia planu sieci szkół publicznych szkół
podstawowych, gimnazjów, zespołu szkół pod-
stawowo-gimnazjalnych na terenie Gminy Świe-
bodzice.

2) Nr XLII/328/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 27 mają 2005 r. w sprawie określenia
obwodu zzkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzi-
cach im. nładysława Broniewskiego.

3) Nr XLII/329/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 27 mają 2005 r. w sprawie określenia
obwodu zzkoły Podstawowej nr 4 w Świebodzi-
cach im. Janusza Korczaka.

4) Nr XLII/330/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie określenia
obwodu Publicznego Zespołu zzkół Podstawo-
wo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi
w Świebodzicach.

5) Nr XLII/33C/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 27 mają 2005 r. w sprawie określenia
obwodu Publicznego Gimnazjum nr C w Świe-
bodzicach.

§ 5

Uchyla się w uchwałach:
C) Nr XLV/353/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia C6 września 2005 r. w sprawie zmiany
aktu założycielskiego zzkoły Podstawowej nr 3
im. nł. Broniewskiego w Świebodzicach,
ul. Świdnicka C3, w § C pkt 2;

2) Nr XLV/354/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia C6 września 2005 r. w sprawie zmiany
aktu założycielskiego zzkoły Podstawowej nr 4
im. Janusza Korczaka w Świebodzicach,
ul. Ofiar Oświęcimskich 58, w § C pkt 2;

3) Nr XLV/355/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia C6 września 2005 r. w sprawie zmiany
aktu założycielskiego zzkoły Podstawowej nr 6
im. H. zienkiewicza w Świebodzicach, ul. Cier-
nie 30, w § C pkt 2;

4) Nr XLV/356/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia C6 września 2005 r. w sprawie zmiany
aktu założycielskiego Gimnazjum nr C w Świe-
bodzicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28,
w § C pkt 2.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWC  R DD

ELŻBIETA HORODECKA

1544

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XLIII/249/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie sposoio podziało środp w oraz oswalewia prnweri w i wrnio
prznzwawawia waor d dla waoaznaieli za iag osiąowisaia dndapwnazwo-
                                  -wnagowawaze i opiepońaze

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.)
i art. 49 ust. C i ust. 2 w związku z art. 9Cd pkt C ustawy z dnia 26 stycz-
nia C982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
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§ C

Uchwała reguluje kryteria i tryb przyznawania na-
gród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuńcze ze specjalnego wyod-
rębnionego w budżecie Gminy Świebodzice fundu-
szu nagród.

§ 2

C. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
C) nauczycielach – rozumie się przez to nauczy-
cieli, dyrektorów, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w szkołach podstawowych, gimnazjach, ze-
społach szkół i przedszkolach, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Świebodzi-
ce;

2) szkołach bez bliższego określenia – rozumie
się przez to szkoły podstawowe, gimnazja,
zespoły szkół i przedszkola, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Świebodzice;

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrek-
torów szkół, zespołów szkół, przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Świebodzice.

§ 3

C. Fundusz nagród stanowi C% planowanego co-
rocznie osobowego funduszu wynagrodzeń szkół
prowadzonych przez Gminę Świebodzice, z cze-
go:
C) do dyspozycji Burmistrza Miasta pozostaje
30% środków;

2) do dyspozycji Dyrektorów  pozostaje 70%
środków.

2. Nagrody, o których mowa w ust. C, przyznawa-
ne są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
n szczególnie uzasadnionych przypadkach na-
groda może być przyznawana w innym terminie.

§ 4

Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole minimum jednego roku.

§ 5

nysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć
wysokości Nagrody Burmistrza Miasta.

§ 6

Burmistrz Miasta może w ramach posiadanych
środków zwiększyć fundusz nagród.

§ 7

C. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza
Miasta mogą występować:
C) Dyrektorzy – dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach;

2) Naczelnik nydziału Edukacji i zpraw zpo-
łecznych – dla Dyrektorów;

3) Związki zawodowe, po zaopiniowaniu przez
Dyrektora dla nauczycieli, a w  przypadku
Dyrektora przez Naczelnika nydziału Edukacji
i zpraw zpołecznych Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach.

2. nnioski, o których mowa w ust. C, należy skła-
dać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach,
w terminie do dnia 30 września każdego roku.
n innych szczególnie uzasadnionych przypad-
kach wnioski mogą być składane na 30 dni
przed dniem wręczenia nagrody.

§ 8

nnioskodawca obowiązany jest do umotywowania
swojego wniosku. n szczególności wniosek powi-
nien zawierać opis osiągnięć nauczyciela, uzasad-
niających przyznanie nagrody.

§ 9

Nauczyciel, któremu została przyznana Nagroda
Burmistrza Miasta lub Nagroda Dyrektora, otrzy-
muje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego
aktach osobowych.

§ C0

nniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta
oraz Nagrody Dyrektora powinien być sporządzony
na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

§ CC

Nagrodę Burmistrza Miasta, Nagrodę Dyrektora
otrzymują nauczyciele i nauczyciele pełniący
funkcję kierownicze w szkołach za osiągnięcia pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
w szczególności:
1. w zapresie praan dndapwnazwo-wnagowawazej:
C) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, po-
twierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne,

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

3) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu
potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w zawodach, olimpiadach, kon-
kursach, przeglądach o zasięgu ponadgmin-
nym,

4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych i wychowawczych,

5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe, w szcze-
gólności: nadanie szkole imienia, wręczenie
sztandaru, święto patrona szkoły i inne, or-
ganizowanie wycieczek, udziału uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wy-
stawach, spotkaniach, itp.,

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

7) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

8) zapewnia pomoc lub opiekę uczniom lub wy-
chowankom będącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
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  9) prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie oraz zwalczanie przejawów patolo-
gii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

C0) właściwie organizuje współpracę szkoły
z rodzicami, organizacjami zajmującymi się
zapobieganiem i ograniczaniem skutków pa-
tologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz
jej niedostosowania społecznego,

CC) organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
rozwija formy współdziałania szkoły z rodzi-
cami,

C2) uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego oraz dba o swój
rozwój zawodowy,

C3) udziela pomocy w adaptacji zawodowej
osobom podejmującym pracę w szkole
w zawodzie nauczyciela,

2. w zapresie praan opiepońazo-wnagowawazej:
C) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym z rodzin ubogich lub patolo-
gicznych,

2) inspiruje lub prowadzi działalność mającą na
celu zapobieganie i zwalczanie przejawów pa-
tologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
osiąganie dobrych wyników w pracy resocja-
lizacyjnej z uczniami,

3) organizuje współpracę szkoły z rodzicami,
jednostkami wspomagającymi działalność
statutową szkoły takich jak służba zdrowia,
policja oraz organizacjami i stowarzyszeniami,

4) współpracuje ze środowiskiem szkoły celem
ujednolicenia procesu wychowawczego,

3. w zapresie iwwnag zadań swawowownag szpołn 
poleoająanag wa:
C) udziale w zorganizowanych formach dosko-
nalenia zawodowego, inspirowaniu do do-
skonalenia zawodowego nauczycieli, podej-
mowaniu działań na rzecz urządzenia i wypo-
sażenia własnego warsztatu pracy, inicjowa-
niu różnorodnych działań rady pedagogicznej
służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,

2) zaangażowaniu w prace na rzecz szkoły, kie-
rowaniu zespołem samokształceniowym, pro-
blemowym, współpracowaniu z placówkami
kształcącymi nauczycieli,

3) diagnozowaniu pracy szkoły, prawidłowej
realizacji planu wydatków budżetowych
i prawidłowym prowadzeniu dokumentacji,
związanej ze stanem inwentaryzacyjnym

szkoły lub placówki, pozyskiwania środków
pozabudżetowych na rzecz szkoły,

4) aktywności własnej przy rekrutacji i pozyski-
waniu uczniów i wychowanków do szkoły
lub placówki,

5) zaangażowaniu w poprawę stanu technicz-
nego i doposażenia bazy szkolnej, remonty,
inwestycje i prace wykonywane we własnym
zakresie,

6) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę.

§ C2

Nagrodę Burmistrza Miasta mogą otrzymać Dyrek-
torzy, uzyskujący wymierne efekty w zakresie:
  C) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
  2) zapewnienia optymalnych warunków do reali-

zacji zadań statutowych szkoły,
  3) diagnozowania pracy szkoły,
  4) dbałości  o wysoki poziom pracy szkoły po-

przez odpowiedni dobór kadry,
  5) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyni-

ków dydaktyczno-wychowawczych, liczny
udział uczniów w olimpiadach, konkursach,
zawodach sportowych itp.,

  6) inicjowania różnorodnych działań rady pedago-
gicznej służących podnoszeniu jakości pracy
szkoły,

  7) organizowania pomocy nauczycielom w zakre-
sie ich warsztatu pracy i doskonalenia zawo-
dowego,

  8) właściwego gospodarowania środkami finan-
sowymi,

  9) pozyskiwania środków pozabudżetowych na
rzecz szkoły,

C0) dbałości o bazę szkoły – remonty, inwestycje,
prace wykonywane we własnym zakresie,
wszechstronnej współpracy ze środowiskiem
szkoły.

§ C3

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ C4

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD R DD

ELŻBIETA HORODECKA
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Załąazwip do oagwałn Radn Miejspiej
w Świeiodziaaag wr XLIII/249/09
z dwia 26 maraa 2009 r. (poz. 1544i
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1545

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIBKOWICACH ŚLISKICH
NR III/19/2009

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie zmiawn oagwałn Radn Miejspiej w Ząipowiaaag Śląspiag
wr VIII/58/2007 z dwia 5 lipaa 2007 r. w sprawie oswalewia swrefn pławweoo
parpowawia  oswalewia wnsopośai swawep opławn za parpowawie pojazd w
samoagodownag wa drooaag poiliazwnag w swrefie pławweoo parpowawia 
wprowadzewia opław aiowamewwownag i zerowej swawpi opławn dla wiepw -
rnag ożnwpowwip w drooi  sposoio poiierawia wnag opław i opreślewia
                                  wnsopośai opławn dodawpowej

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 i art. 40 ust. C ustawy z dnia
8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42,
poz. C59C tekst jedn. z późn. zm.), art. C3 ust. C pkt C, art. C3b ust. 4
ustawy z dnia 2C marca C985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr C9, poz. CC5 tekst jedn. z późn. zm.) Rada Miejska w Ząbkowicach
Śląskich uchwala, co następuje:

§ C

§ 2 uchwały nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 r.
otrzymuje brzmienie:
„§ 2
Opłaty za parkowanie pojazdów w ztrefie Płatnego
Parkowania Niestrzeżonego pobierane będą w na-
stępujących dniach i godzinach:
C) w dni robocze od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 900 do C800,

2) w soboty w godzinach od 900 do C400,
3) opłat za parkowanie nie pobiera się w niedzielę
i święta”.

§ 2

§ 3 uchwały nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 r.
otrzymuje brzmienie:
„§ 3
C. nysokość stawek opłat za parkowanie pojaz-
dów samochodowych w ztrefie Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego wynosi:
C) za pierwszą, czwartą i każdą następną godzi-
nę parkowania w wysokości C,20 zł, pobie-
rane w kwocie 0,60 zł za każde rozpoczęte
30 minut parkowania;

2) za drugą godzinę parkowania w wysokości
C,40 zł, pobierane w kwocie 0,70 zł za każde
rozpoczęte 30 minut parkowania;

3) za trzecią godzinę parkowania w wysokości
C,60 zł, pobierane w kwocie 0,80 zł za każde
rozpoczęte 30 minut parkowania,

2. nprowadza się opłatę abonamentową ogólno-
dostępną, upoważniającą do parkowania przez
całą dobę, przez wszystkie dni robocze i soboty
pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym
w karcie abonamentowej:
C) miesięczna - 20 złotych,
2) półroczna – C00 złotych,
3) roczna – 200 złotych,
4) półroczna za parkowanie na zastrzeżonym
stanowisku postojowym oznaczonym kopertą
– 2400 złotych,

5) roczna za parkowanie na zastrzeżonym sta-
nowisku postojowym oznaczonym kopertą –
4800 złotych.

3. nprowadza się opłatę abonamentową specjalną:
roczną – 30 złotych.

4. Opłata abonamentowa specjalna przysługuje
osobie fizycznej zameldowanej w obszarze zPP
na pobyt stały, tylko na jeden pojazd samocho-
dowy, jeżeli jest posiadaczem pojazdu samocho-
dowego. Opłata abonamentowa specjalna upo-
ważnia do parkowania pojazdu o numerze reje-
stracyjnym oznaczonym w karcie abonamento-
wej w całej ztrefie Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego.

§ 3

n § 4 uchwały nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca
2007 r. dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) samochodów dla zaopatrzenia podmiotów pro-

wadzących działalność gospodarczą, parkują-
cych w ztrefie Płatnego Parkowania Niestrze-
żonego na czas załadunku i wyładunku – do
C5 minut”.

§ 4

n § 5 uchwały nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca
2007 r. dokonuje się następujących zmian:
C. uchyla się ust. C pkt. 2 lit. a.
2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 5
2 Opłatę za parkowanie należy wnieść bez-
zwłocznie, bez wezwania, w czasie nie dłuż-
szym niż 5 minut licząc od chwili zajęcia
miejsca postojowego. Dowód dokonania
opłaty parkingowej (wydruk z parkometru lub
karta abonamentowa) należy umieścić za
przednią szybą pojazdu, w sposób umożli-
wiający ich odczytanie”.

3. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 5
4 Uiszczona opłata za parkowanie nie podlega
zwrotowi. Uszkodzenie parkometru nie zwal-
nia od obowiązku wniesienia opłaty. n takim
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przypadku opłata powinna być wniesiona po-
przez wykupienie biletu parkingowego w naj-
bliższym, czynnym parkometrze”.

4. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5
5. n przypadku nabycia przez posiadacza po-
jazdu korzystającego ze ztrefy Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego tytułu prawnego do
innego pojazdu i jednocześnie utraty przez
niego tytułu prawnego do pojazdu, na który
został wcześniej przez niego wykupiony abo-
nament, abonament dotychczasowy zacho-
wuje ważność. n takim przypadku posiadacz
pojazdu powinien zwrócić administratorowi
strefy dotychczasową kartę abonamentową
i zażądać wydania nowej karty abonamento-
wej na pojazd, do którego obecnie nabył tytuł
prawny. nydanie nowej karty abonamento-
wej nastąpi po uiszczeniu przez posiadacza
pojazdu kwoty 5 zł tytułem zwrotu admini-
stratorowi strefy kosztów manipulacyjnych
poniesionych w związku z wymianą karty”.

§ 5

n § 6 uchwały nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca
2007 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„§ 6
4. Opłaty dodatkowej nie pobiera się, a wezwanie
do jej zapłaty zawarte w zawiadomieniu określo-
nym w § 6.2 anuluje się, jeżeli posiadacz pojaz-
du w terminie C4 dni wykaże administratorowi
strefy, że wcześniej uiścił opłatę parkingową
w postaci zakupu biletu parkingowego w odpo-
wiednim dniu i godzinie, lub okaże administrato-
rowi strefy kartę abonamentową uprawniającą
do parkowania pojazdu w obrębie strefy”.

§ 6

nykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ząbkowic Śląskich.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym nojewództwa Dolnośląskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia.

PRZEnODNICZWCD R DD

ANDRZEJ DOMINIK

1546

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁRKA
NR XXV/293/09

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie reoolamiwo opreślająaeoo wnsopość i szazeo łowe warowpi przn-
zwawawia waoaznaielom zawrodwiownm w szpołaag  dla pw rnag oroawem
prowadząanm jesw Gmiwa Dłooołspa  dodawp w: fowpanjweoo  za warowpi
praan  mownwaanjweoo  za wnsłoos law  oraz szazeo łowe warowpi oiliazawia
i wnpłaaawia wnwaorodzewia za oodziwn powadwnmiarowe  oodziwn doraź-
wnag zaswspsww i iwwnag spładwip w wnwaorodzewia  a wapże wnsopość oraz
  szazeo łowe zasadn prznzwawawia i wnpłaaawia dodawpo mieszpawioweoo

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 i art. 9Cd pkt C ustawy
z dnia 26 stycznia C982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.) oraz art. C8 ust. 2 pkt C5, art. 40 ust. C i art. 4C ust. C
ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r.
Nr C42, poz. C59C ze zm.), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i zportu z dnia 3C stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. C8C
ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Długołęka, Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:
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POSTANOWIENIA OGELNE

§ C

Ustala się regulamin określający wysokość i szcze-
gółowe warunki przyznawania nauczycielom za-
trudnionym w szkołach dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Długołęka, dodatków: funk-
cyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za
wysługę lat, oraz szczegółowy sposób obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych
składników wynagrodzenia, a także wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłaca-
nia dodatku mieszkaniowego, zwany dalej „Regu-
laminem”.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mo-
wa o:
  C) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę

z dnia 26 stycznia C982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

  2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i zportu z dnia 3C stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. C8C ze zm.),

  3) Gminie – należy przez rozumieć Gminę Długo-
łęka,

  4) szkole – należy przez to rozumieć szkoły,
przedszkola, a także zespoły szkół – placówki
publiczne działające na podstawie ustawy z
dnia 7 września C99C r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
dla których Gmina jest organem prowadzącym,

  5) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szko-
ły,

  6) nauczycielu – należy przez to rozumieć na-
uczyciela, wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego zatrudnionego w szkole,

  7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
- należy przez to rozumieć tygodniowy wymiar
godzin, o którym mowa w ustawie,

  8) nójcie – należy przez to rozumieć nójta Gmi-
ny Długołęka,

  9) kwocie bazowej – rozumie się przez to kwotę
określaną corocznie w ustawie budżetowej,

C0) klasie – rozumie się przez to oddział lub grupę,
w tym w przedszkolu.

DODATKI FUNKCYJNE

§ 3

Ustala się następujące stawki dodatku funkcyjnego
dla nauczyciela, któremu powierzono:
C) stanowisko dyrektora – od 40% do 70% kwoty
bazowej miesięcznie,

2) stanowisko wicedyrektora – w wysokości 50%
stawki dodatku funkcyjnego ustalonego dla dy-

rektora zgodnie z pkt C, z zastrzeżeniem § 4
ust. 2 Regulaminu,

3) funkcję opiekuna stażu – 40,00 zł - miesięcznie,
4) funkcję wychowawcy klasy – 4,5% kwoty ba-
zowej miesięcznie.

§ 4

C. Dodatek funkcyjny dyrektorowi przyznaje nójt
na czas określony, w granicach określonych
w § 3 Regulaminu, uwzględniając  zakres powie-
rzonych zadań, w tym:
C) administrowanie i zarządzanie szkołą,
2) warunki demograficzne, tj. liczbę uczniów
i klas oraz liczbę pracowników szkoły,

3) strukturę organizacyjną, tj. liczbę typów szkół
tworzących zespół, liczbę i wielkość obiek-
tów szkoły,

4) złożoność zadań wynikających z zajmowane-
go stanowiska (np. przeprowadzanie przetar-
gów).

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego na-
stępującego po miesiącu nieobecności dyrektora
w pracy z przyczyn innych niż urlop wypoczyn-
kowy.

§ 5

n  przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu
maksymalnie nad dwoma nauczycielami, za okres
tej opieki przysługuje jeden łączny dodatek funkcyj-
ny w wysokości 60,00 złotych miesięcznie.

§ 6

Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 3 pkt 2, 3
i 4 Regulaminu, przyznaje dyrektor.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 7

C. Za pracę w trudnych warunkach ustala się doda-
tek w wysokości C0% stawki godzinowej na-
uczyciela liczonej z wynagrodzenia zasadniczego
dla nauczycieli prowadzących:
C) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo
w stopniu głębokim,

2) indywidualne nauczanie dziecka zakwalifiko-
wanego do kształcenia specjalnego,

3) zajęcia dydaktyczne  w klasach łączonych
w szkole podstawowej.

2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach,
o którym mowa w ust. C, zwiększa się o 2%
stawki godzinowej nauczyciela liczonej z wyna-
grodzenia zasadniczego, z tytułu pracy w wa-
runkach uciążliwych, dla nauczycieli:
C) wskazanych w ust. C, pracujących z dziećmi
oraz młodzieżą, których stan zdrowia z po-
wodu stanów chorobowych, ustalonych
w rozporządzeniu, o którym mowa w § 9
pkt C rozporządzenia, uzasadnia konieczność
sprawowania stałej opieki lub udzielania po-
mocy,
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2) prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą
powyżej C6 roku życia, u których wystąpiło
naruszenie sprawności organizmu.

§ 8

Dodatki, o których mowa w § 7 Regulaminu, przy-
sługują w takiej części, w jakiej godziny pracy
w uciążliwych i trudnych warunkach pozostają do
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

§ 9

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

2. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala
i przyznaje dyrektor, a dla dyrektora nójt.

DODATEK MOTYWACYJNY

§ C0

C. narunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
C) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonych obowiązków,

2) podnoszenie umiejętności zawodowych,
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
4) dbałość o estetykę powierzonych pomiesz-
czeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,

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

6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,

7) przestrzeganie dyscypliny pracy,
8) aktywne uczestnictwo w działaniach poza-
lekcyjnych szkoły.

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:
C) w czasie nieobecności nieusprawiedliwionej
nauczyciela,

2) w okresie trwania kar dyscyplinarnych.

§ CC

O wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela decyduje:
C) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-
-wychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, 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) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o tórych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 usta-
wy, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

§ C2

O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora
decyduje:
  C) terminowość wykonywania zadań własnych

i zleconych przez nójta,
  2) znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie

jego zasad w działalności kierowniczej oraz
sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej,

  3) prawidłowość opracowania planu finansowego
szkoły i właściwa jego realizacja,

  4) operatywność w pozyskiwaniu środków poza-
budżetowych i gospodarowanie nimi,

  5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły,
  6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z po-

trzebami szkoły,
  7) współpraca ze społecznymi organami szkoły

i środowiskiem lokalnym oraz osiągane efekty
w tym zakresie,

  8) dbałość o warunki pracy,
  9) projektowanie i realizowanie pożądanych zmian

w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, or-
ganizacji i wyposażenia szkoły,

C0) tworzenie systemu monitorowania i motywo-
wania nauczycieli oraz pozostałych pracowni-
ków szkoły,

CC) dbałość o podnoszenie kwalifikacji swoich
i zatrudnionych pracowników.

§ C3

C. Dodatek motywacyjny:
C) dla nauczyciela nie może być wyższy niż
C0% jego wynagrodzenia zasadniczego,

2) dla dyrektora nie może być wyższy niż 20%
jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony: od C stycznia do 30 czerwca oraz od
C lipca do 3C grudnia.

3. nysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela ustala dyrektor, przy uwzględnieniu warun-
ków, o których mowa w § CC Regulaminu,
a w stosunku do dyrektora nójt, przy uwzględ-
nieniu warunków określonych w § C2 Regulami-
nu.

4. n przypadku rażącego naruszenia przepisów
§ CC Regulaminu przez nauczyciela lub § C2 Re-
gulaminu przez dyrektora, odpowiednio dyrekto-
rowi lub nójtowi przysługuje prawo do natych-
miastowego pozbawienia dodatku motywacyj-
nego.
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DODATEK ZA WYSŁUGR LAT

§ C4

nysokość dodatku za wysługę lat ustala się na
podstawie udokumentowanych przez nauczyciela
zakończonych okresów pracy.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONAD-
WYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH
                             ZASTRPSTW

§ C5

C. nynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie była realizowana w wa-
runkach uprawniających do dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.

2. nynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3,
w sposób określony w ust. C.

3. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin ustalony w oparciu
o art. 42 ust. 4a ustawy, wynagrodzenie za jed-
ną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się,
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie była
realizowana w warunkach uprawniających do
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizo-
wanego wymiaru godzin.

DODATEK MIESZKANIOWY

§ C6

nysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
C) dla C lub 2 osób w rodzinie – 3,3% kwoty ba-
zowej miesięcznie,

2) dla 3 lub 4 osób  w rodzinie – 5% kwoty bazo-
wej miesięcznie,

3) powyżej 4 osób w rodzinie – 6% kwoty bazowej
miesięcznie.

§ C7

C. Do członków rodziny uprawnionego nauczyciela,
o której mowa w § C6 Regulaminu, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych:
C) małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów  lub który jest nauczycielem,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wy-
łącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) dzieci do ukończenia C8 roku życia lub
do czasu ukończenia przez nie szkoły ponad-

gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 2C roku życia, pozostające na utrzy-
maniu nauczyciela lub nauczyciela i jego mał-
żonka,

4) niepracujące dzieci będące studentami, do
czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka,

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów.

2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. C, nauczyciel otrzymują-
cy nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora,
a dyrektor otrzymujący dodatek – nójta.

§ C8

C. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w § C6
Regulaminu. Małżonkowie wspólnie określają
pracodawcę, który będzie im wypłacał ten doda-
tek.

2. Przy zbiegu uprawnień do dodatku  mieszkanio-
wego w dwóch lub więcej szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Długołęka,
nauczycielowi wypłacany jest jeden dodatek
mieszkaniowy. Nauczyciel wskazuje szkołę
w której dodatek ten będzie wypłacany.

§ C9

C. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w § C8 ust. C Regu-
laminu, na ich wspólny wniosek.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje:
C) nauczycielowi – dyrektor,
2) dyrektorowi – nójt.

§ 20

C. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
C) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-
nia przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył
wniosek o jego przyznanie.

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

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

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
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WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYPŁACANIA INNYCH
ŚWIADCZEŃ WYNIKAJICYCH ZE STOSUNKU
                                PRACY

§ 2C

C. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodat-
kowe za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć
uczniowskich z języka polskiego, począwszy od
czwartej klasy szkoły podstawowej  w wysoko-
ści:
C) 2,0% kwoty bazowej miesięcznie – w szko-
łach podstawowych,

2) 2,5% kwoty bazowej miesięcznie – w gim-
nazjach i liceum ogólnokształcącym.

2. nynagrodzenie przewidziane w ust. C przysłu-
guje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia
w obowiązkowym wymiarze. n razie realizowa-
nia tych zajęć w niepełnym wymiarze lub po-
nadobowiązkowym wymiarze w ramach godzin
ponadwymiarowych przydzielonych w arkuszu
organizacji szkoły, wynagrodzenie przysługuje
w stosunku proporcjonalnym do realizowanego
przez nauczyciela wymiaru godzin z języka pol-
skiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego
wlicza się również godziny zajęć fakultatywnych
z tego przedmiotu.

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora oraz nauczycielom
korzystającym ze zniżek godzin wynagrodzenie
przewidziane w ust. C przysługuje wyłącznie
w takim stosunku, w jakim realizowany przez
nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje
do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej
szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

nykonanie uchwały powierza się nójtowi Gminy
Długołęka.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
22 stycznia 2009 r.

PRZEnODNICZWCD
R DD GMIND

MIROSŁAW DUDA

1547

UCHWAŁA RADY GMINY W JEMIELNIE
NR XXXII/152/09

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie zmiawn Swawowo Gmiwn Jemielwo z dwia 22 maraa 2004 r.

Na podstawie art. 3 ust. C, art. C8 ust. 2 pkt C, art. 40 ust. 2 pkt C
ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.) oraz § CC0 ztatutu Gminy
Jemielno (Dz. Urz. noj. Dolnośląskiego z 27 kwietnia 2004 r. Nr 75,
poz. C482) Rada Gminy w Jemielnie uchwala, co następuje:

§ C

Zmienia się „Rozdział IX – nykaz jednostek organi-
zacyjnych”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ROZDZI o IX – nDK Z JEDNOzTEK
ORG NIZ CDJNDCH

§ C09

C. Urząd Gminy w Jemielnie,
2. Zespół zzkół w Jemielnie,
3. Zespół zzkół w Irządzach,
4. Gminny Ośrodek Pomocy zpołecznej w Jemiel-
nie,

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnie,
6. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury
w Jemielnie,

7. zchronisko „Pod Lipami” Lokalna Baza Tury-
styczna w Jemielnie”.

§ 2

Traci moc uchwała nr XIX/73/2008 Rady Gminy
w Jemielnie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
zmiany ztatutu Gminy Jemielno z dnia 22 marca
2004 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD GMIND

ANDRZEJ MATUSZÓW
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1548

UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO
NR XXXII/153/09

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie owworzewia liazin oprso w wnioraznag  iag orawia i womer w
oraz liazin radwnag wniierawnag w pażdnm oprsoo dla wniora w Radn
                                         Gmiwn w Jemielwie

Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia C6 lipca C998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr C59, poz. C548 ze zm.) ustala się, co następuje:

§ C

C. Dla wyborów Rady Gminy Jemielno ustala się
7 okręgów jednomandatowych oraz 4 okręgi
dwumandatowe.

2. Grnaice i numery tych okręgów oraz liczbę rad-
nych wybieranych w każdym okręgu określa
załącznik nr C do uchwały.

§ 2

nykonanie uchwały powierza się nójtowi Gminy
Jemielno.

§ 3

Traci moc uchwała Zarządu Gminy Jemielno
nr 27/88/98 z dnia 2C sierpnia C998 r. w sprawie
utworzenia liczby okręgów wyborczych, ich granic

i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu dla wyborców Rady Gminy
w Jemielnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym nojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEnODNICZWCD
R DD GMIND

ANDRZEJ MATUSZÓW

Załąazwip wr 1 do oagwałn Radn
Gmiwn Jemielwo wr XXXII/153/09
z dwia 25 maraa 2009 r. (poz. 1548i

Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych
wybieranych

w każdym okręgu
C Kietlów 2
2 Luboszyce

przysiółek Uszczonów
przysiółek Równa

C

3 Irządze
Luboszyce Małe
przysiółek  leksandrówka

C

4 Ciechanów
Chorągwice

C

5 Lubów
przysiółek Marcinówka

C

6 zmolne
przysiółek Borki
Bieliszów
przysiółek Chobienia
przysiółek Majówka

C

7 Jemielno
przysiółek Świerki
Cieszyny

2

8 Zdziesławice
zleszów

C
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9 oęczyca
Czeladź Mała
Piskorze

C

C0 Psary
przysiółek Zawiszów

2

CC Daszów
przysiółek ztanowice
Osłowice
przysiółek Raczki
Piotrowice Małe

2

   ziedzibą Terytorialnej Komisji nyborczej jest Urząd Gminy Jemielno
   nr tel. 065 544 74 79

1549

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE
NR XXI/168/09

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie opreślewia szazeo łownag zasad i wrnio omarzawia  odraazawia
loi rozpładawia wa rawn spławn wależwośai piewisżwnag  do pw rnag wie swosoje
sis przepis w oswawn – Ordnwaaja podawpowa  prznpadająanag Gmiwie
Kroświae loi jej jedwoswpom oroawizaanjwnm oraz wspazawia oroawo do weoo
                                             oprawwioweoo

Na podstawie art. C8 ust. 2 pkt C5 ustawy z dnia 8 marca C990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn.
zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2C04 z późn. zm.) Rada Gminy Krośnice
uchwala, co następuje:

§ C

Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odracza-
nia lub rozkładania na raty spłaty należności pie-
niężnych przypadających Gminie Krośnice lub jej
jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia C997 r. –
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.) oraz wskazuje organ do tego
uprawniony.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
C) należnościach pieniężnych – rozumie się przez to
kwotę główną, odsetki za zwłokę, koszty we-
dług stanu na dzień złożenia kompletnego wnio-
sku;

2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej;

3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Kro-
śnice oraz jej jednostki organizacyjne;

4) przedsiębiorcy – rozumie się przedsiębiorcę
w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr C55, poz. C095
z późn. zm.);

5) organie uprawnionym – rozumie się przez to
organ wymieniony w § 9 uchwały;

6) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek
zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do
merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia
sprawy.

§ 3

C. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty
spłaty należności pieniężnych, o których mowa
w niniejszej uchwale na rzecz przedsiębiorców
następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

2. n celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. C, przedsiębiorca zobowiązany jest do
przedstawienia organowi udzielającemu pomocy,
informacji o otrzymanej pomocy publicznej
zgodnie z art. 37 ust. C i ust. 3 ustawy o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy pu-
blicznej.

§ 4

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spła-
ty należności pieniężnych może nastąpić:
C) z urzędu – w formie jednostronnego oświadcze-
nia woli, złożonego przez organ uprawniony;

2) na wniosek dłużnika – w formie pisemnej ugody
(porozumienia) zawartej pomiędzy dłużnikiem
a organem uprawnionym.
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§ 5

Należności pieniężne mogą zostać umorzone
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności
jeżeli:
C) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsce jego
zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź sie-
dziby;

2) postępowanie egzekucyjne okazało się bezsku-
teczne;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty
procesowe i egzekucyjne związane z dochodze-
niem i egzekucją należności byłyby równe albo
wyższe od kwoty tej należności lub należność
okazałaby się nieściągalna;

4) nie ściągnięto należności w toku postępowania
likwidacyjnego lub upadłościowego;

5) sąd oddalił wniosek o ogłoszeniu upadłości dłuż-
nika lub umorzył postępowanie upadłościowe
z przyczyn, o których mowa w art. C3 ust. C
oraz w art. 36C pkt C ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.);

6) dłużnik – osoba fizyczna;
a) zmarł:
– nie pozostawiając spadkobierców innych
niż wskazani w przepisie art. 935 § 3 Ko-
deksu cywilnego,

– pozostawił ruchomości nie podlegające
egzekucji na podstawie odrębnych przepi-
sów albo nie pozostawił żadnego majątku,
lub pozostawił przedmioty codziennego
użytku domowego, których łączna war-
tość nie przekracza kwoty stanowiącej
trzykrotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w roku poprzedzającym
umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa
GUz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów
naliczania odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych,

b) nie jest w stanie uiścić należności ze względu
na wysokość dochodów oraz zagrożenie
w przypadku spłaty dla egzystencji dłużnika
i osób będących na jego utrzymaniu wywoła-
ne sytuacją rodzinną i/lub majątkową,
w szczególności:
– bezrobociem.
– niepełnosprawnością,
– długotrwałą chorobą dłużnika lub członka
jego rodziny,

– sieroctwem,
– potrzebą ochrony macierzyństwa,
– alkoholizm, narkomania, gdy w rodzinie są
małoletnie dzieci,

– klęską żywiołową lub ekologiczną,
7) dłużnik – osoba prawna, został wykreślony
z właściwego rejestru osób prawnych, przy jed-
noczesnym braku majątku, z którego można
przeprowadzić egzekucję, a odpowiedzialność
z tytułu wierzytelności nie przechodzi na osoby
trzecie;

8) należność pieniężna jest mniejsza lub równa
trzykrotnej kwocie najniższego wpisu sądowego
od pozwu w postępowaniu zwykłym;
– należność pieniężna ulega przedawnieniu.

§ 6

Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowia-
da solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastą-
pić w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające
umorzenie nachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 7

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spła-
ty należności pieniężnej może dotyczyć całości lub
części należności pieniężnej.

§ 8

C. n przypadku uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika, w tym w okolicznościach wskazanych
w § 5 pkt 6 lit. b lub interesem publicznym spła-
ta należności pieniężnych może być odroczona
lub rozłożona na raty wyłącznie na pisemny
wniosek dłużnika.

2. narunkiem odroczenia lub rozłożenia na raty
spłaty należności pieniężnych jest uregulowanie
przez dłużnika należności podatku V T.

3. Jeżeli dłużnik:
C) nie spłaci należności pieniężnej w odroczo-
nym terminie – należność pieniężna staje się
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
należnymi od dnia wymagalności do dnia za-
płaty;

2) nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona
należność pieniężna staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od
dnia wymagalności do dnia zapłaty.

§ 9

Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych uprawnieni są:
C) nójt Gminy Krośnice bez względu na wysokość
kwoty należności pieniężnych;

2) Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy
Krośnice, jeżeli kwota należności pieniężnej nie
przekracza 20.000 zł.

§ C0

C. nniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie
na raty spłaty należności pieniężnych przypada-
jących Gminie Krośnice lub jej jednostkom orga-
nizacyjnym wraz z dokumentami na jego popar-
cie, dłużnik składa wierzycielowi.

2. Organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie
jego kompletności.

3. nniosek powinien zawierać co najmniej:
C) szczegółowe informacje dotyczące wystąpie-
nia przesłanek uzasadniających udzielenie
ulgi;

2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis
sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego
osobą prawną;

3) oświadczenie o uznaniu długu.
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4. n przypadku stwierdzenia, iż przedstawione
dokumenty są niewystarczające, tzn. na pod-
stawie których nie można ustalić istnienia lub
nieistnienia przesłanek do udzielenia umorzenia,
odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należno-
ści pieniężnych, organ uprawniony wzywa dłuż-
nika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wy-
znaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.

§ CC

n przypadku gdy:
C) dłużnik nie wywiąże się z postanowień zawar-
tych w ugodzie (porozumieniu);

2) zostanie ustalone, że:
a) dowody, na podstawie których organ upraw-
niony złożył oświadczenie o umorzeniu, odro-
czeniu lub rozłożeniu na raty należności pie-
niężnych w całości lub w części, okazały się
fałszywe;

b) dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd
co do okoliczności uzasadniających założenie
oświadczenia woli określić treści

– należność pieniężna będąca przedmiotem umo-
rzenia, odroczenia lub której spłata została rozło-
żona na raty, staje się natychmiast wymagalna.

§ C2

Traci moc uchwała nr X/62/03 Rady Gminy Krośni-
ce z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Or-
dynacji podatkowej.

§ C3

nykonanie uchwały powierza się nójtowi Gminy
Krośnice.

§ C4

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym noje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD GMIND

WŁADYSŁAW KLUCZNIK

1550

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XLII/344/2009

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie powoławia Młodzieżowej Radn Gmiwn Świdwiaa
i wadawia jej swawowo

Na podstawie art. 5b ust. 3, art. 40 ust. C ustawy z dnia 8 marca
C990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C
z późn. zm.) oraz art. C3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449) uchwala się, co następuje:

§ C

Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Świdnica.

§ 2

Młodzieżowa Rada Gminy Świdnica ma charakter
konsultacyjny, działa w celu wspierania i upo-
wszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

§ 3

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
Świdnica odbędą się w ciągu sześciu miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4

Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy
Świdnica i zasady jej działania określa ztatut, sta-
nowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

nykonanie uchwały powierza się nójtowi Gminy
Świdnica.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym nojewództwa Dolnośląskiego, w siedzibie
Urzędu Gminy Świdnica, na terenie sołectw Gminy
Świdnica oraz na stronie internetowej Gminy Świd-
nica.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie C4 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym nojewództwa
Dolnośląskiego.

PRZEnODNICZWCD
R DD GMIND

HENRYK SARA
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Załąazwip do oagwałn Radn Gmiwn
Świdwiaa wr XLII/344/2009 z dwia
2 pwiewwia 2009 r. (poz. 1550i

STATUT
MŁODZIEŁOWEJ RADY

GMINY ŚWIDNICA

R o z d z i a ł  C

Poswawowiewia oo lwe

§ C

Ilekroć w niniejszym ztatucie jest mowa o:
C) Młodzieżowej Radzie – należy przez to rozumieć
Młodzieżową Radę Gminy Świdnica,

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Świd-
nica,

3) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę
Gminy Świdnica,

4) nójcie – należy przez to rozumieć nójta Gminy
Świdnica,

5) szkołach gimnazjalnych – należy przez to rozu-
mieć szkoły gimnazjalne mające swą siedzibę
w Gminie.

§ 2

C. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży
stale zamieszkałej na terenie Gminy, będącej
w dniu wyborów uczniami szkół gimnazjalnych.

2. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest
praca społeczna radnych. Radni za pełnienie
swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia
lub diet.

3. Młodzieżowa Rada nie jest związana z żadną
partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

4. Młodzieżowa Rada nie posiada osobowości
prawnej.

5. Młodzieżowa Rada posługuje się pieczęcią okrą-
głą z napisem: „Młodzieżowa Rady Gminy Świd-
nica”.

§ 3

C. Młodzieżowa Rada składa się z C5 radnych.
2. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata. Czas
trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.

R o z d z i a ł  2

Cele i środpi działawia

§ 4

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:
C) kształtowanie poczucia odpowiedzialności oby-
watelskiej poprzez wdrożenie się do działań sa-
morządowych,

2) włączenie młodzieży gminy do współpracy
z organami samorządu lokalnego,

3) kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży
w procesie podejmowania decyzji, które mają
wpływ na jakość życia w środowisku,

4) reprezentowanie postaw i potrzeb dzieci i mło-
dzieży wobec władz gminy oraz innych instytucji
zewnętrznych,

5) postulowanie do władz gminy w sprawach do-
tyczących młodzieży,

6) promowanie idei społeczeństwa demokratyczne-
go,

7) promowanie kultury,
8) promowanie samorządności wśród ludzi mło-
dych.

§ 5

Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:
C) opiniowanie skierowanych do niej projektów
uchwał Rady Gminy regulujących sprawy mające
wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia,

2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych
mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy
Świdnica;

3) podejmowanie działań propagujących cele Mło-
dzieżowej Rady, w szczególności w zakresie
upowszechniania idei samorządowej;

4) koordynację i inspirację inicjatyw młodych
mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy;

5) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej
w sprawach istotnych dla młodzieży;

6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz
zagranicznymi organizacjami, których cele są
zbieżne z celami Młodzieżowej Rady.

§ 6

Środki finansowe zapewniające realizację celów
statutowych Młodzieżowej Rady pochodzą z wyod-
rębnionej dla potrzeb działalności Rady Gminy, czę-
ści budżetu Gminy.

R o z d z i a ł  3

Oroawn Młodzieżowej Radn

§ 7

Młodzieżowa Rada wybiera ze swego grona nastę-
pujące organy:
C) Prezydium Młodzieżowej Rady;
2) Komisję Rewizyjną;
3) zespoły problemowe.

§ 8

C. Prezydium Młodzieżowej Rady, zwane dalej
„Prezydium”, jest organem wykonawczym Mło-
dzieżowej Rady. n jego skład wchodzą: Prze-
wodniczy, niceprzewodniczący i zekretarz.

2. Młodzieżowa Rada wybiera Prezydium bez-
względną większością swojego składu w głoso-
waniu tajnym, w obecności, co najmniej
2/3 członków Młodzieżowej Rady.

3. Młodzieżowa Rada może odwołać członka Pre-
zydium lub cały skład Prezydium większością



Dziennik Urzędowy
nojewództwa Dolnośląskiego Nr 70 –  8607  – Poz. C550

2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy
swojego składu w głosowaniu tajnym na wnio-
sek C/4 składu Młodzieżowej Rady.

4. nniosek o odwołanie członka Prezydium lub
całego Prezydium Młodzieżowa Rada rozpatruje
na kolejnej sesji zwołanej nie wcześniej niż po
upływie C4 dni i nie później niż 30 dni od dnia
zgłoszenia przedmiotowego wniosku.

5. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium
lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej
większości głosów, to kolejny wniosek o odwo-
łanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po
upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania
w trybie określonym w ust. 3 i 4.

6. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnio-
nej funkcji w Prezydium.

7. n przypadku rezygnacji lub odwołania członka
Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje
obowiązki do czasu powołania nowego członka
lub Prezydium.

8. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje
obowiązki do czasu powołania Prezydium kolej-
nej kadencji.

§ 9

Do zadań Prezydium należy w szczególności:
C) przygotowywanie projektów uchwał Młodzieżo-
wej Rady;

2) określanie sposobu wykonywania uchwał Mło-
dzieżowej Rady;

3) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady.

§ C0

Do zadań Przewodniczącego Młodzieżowej Rady
należy w szczególności:
C) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej
Rady;

2) organizowanie pracy Prezydium;
3) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na ze-
wnątrz,

4) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady; przygoto-
wanie porządku dziennego obrad, przewodni-
czenie obradom,

5) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium,
6) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań
z działalności międzysesyjnej.

§ CC

Do zadań niceprzewodniczącego Młodzieżowej
Rady należy w szczególności:
C) koordynacja działań zespołów problemowych
Młodzieżowej Rady,

2) kierowanie pracami Rady w przypadku nieobec-
ności Przewodniczącego;

3) pomoc Przewodniczącemu w prowadzeniu ob-
rad.

§ C2

Do zadań zekretarza Młodzieżowej Rady należy
w szczególności:
C) prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady,
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Mło-
dzieżowej Rady,

3) sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej
Rady i posiedzeń Prezydium.

4) nadzór na stroną internetową Młodzieżowej
Rady.

§ C3

C. Młodzieżowa Rada kontroluje działalność Prezy-
dium poprzez powołaną w tym celu, zwykłą
większością głosów w głosowaniu tajnym, Ko-
misję Rewizyjną.

2. n skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech rad-
nych, niebędących członkami Prezydium.

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zle-
cone przez Młodzieżową Radę w zakresie kon-
troli i nadzoru.

4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu
wybiera Przewodniczącego Komisji spośród
członków Komisji.

5. Komisję Rewizyjną można odwołać na wniosek
Prezydium lub C/4 członków Młodzieżowej Rady
w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów.

§ C4

C. Młodzieżowa Rada może powoływać ze swego
grona zespoły problemowe, których celem jest
wykonywanie konkretnych zadań wynikających
z uchwały Młodzieżowej Rady.

2. zkład osobowy zespołu, zakres jego zadania
i termin realizacji określa Młodzieżowa Rada
w drodze uchwały.

3. Zespół problemowy może występować z inicja-
tywą uchwałodawczą.

R o z d z i a ł  4

Radwi Młodzieżowej Radn

§ C5

Radny może wykonywać swoje czynności po zło-
żeniu, na I sesji, uroczystego ślubowania o nastę-
pującej treści: „Ślubuję uroczyście jako radny pra-
cować dla dobra i pomyślności młodzieży gminy,
działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami
młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swo-
ich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie
szczędzić sił dla wykonania zadań Rady”. Po odczy-
taniu treści ślubowania, wywołani kolejno radni
wypowiadają słowo „ślubuję”. Radni nieobecni na
pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali mandat
w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na
I sesji, na której są obecni.

§ C6

Radny ma prawo:
C) zgłaszania do Prezydium postulatów i inicjatyw
związanych z zakresem działania Młodzieżowej
Rady,

2) składania interpelacji w istotnych sprawach
związanych z działalnością Młodzieżowej Rady;

3) uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie
wybranych zespołów problemowych;

4) uzyskania każdej informacji dotyczącej prac
Młodzieżowej Rady;
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5) wnoszenia pod obrady sesji Młodzieżowej Rady
spraw, które uważa za społecznie pilne i uza-
sadnione, zwłaszcza tych, które wynikają
z postulatów i skarg wyborców.

§ C7

Radny ma obowiązek:
C) przestrzegania ztatutu i uchwał Młodzieżowej
Rady;

2) aktywnego uczestnictwa w działalności Młodzie-
żowej Rady;

3) uczestniczenia w sesjach Młodzieżowej Rady
oraz pracach zespołów problemowych, do któ-
rych został wybrany;

4) informowania wyborców o działalności Młodzie-
żowej Rady;

5) przedstawiania wniosków wyborców na sesjach
Młodzieżowej Rady;

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami sa-
morządu uczniowskiego szkoły gimnazjalnej,
w której uzyskał mandat;

7) powiadomienia Przewodniczącego o zmianie
miejsca nauki i zamieszkania w terminie 30 dni
od zaistnienia zmiany.

8) pełnienia, co najmniej raz w miesiącu dyżuru
radnego w szkole gimnazjalnej, w której uzyskał
mandat.

§ C8

C. nygaśniecie mandatu radnego Młodzieżowej
Rady następuje wskutek:
C) zrzeczenia się mandatu radnego złożonego
w formie pisemnej,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech
kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady,

3) nieprzestrzegania ztatutu Młodzieżowej
Rady,

4) zmiany miejsca zamieszkania poza teren
Gminy,

5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne lub prawomocnego
orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego
środka wychowawczego lub środka po-
prawczego.

2. Decyzję o skróceniu kadencji radnego podejmuje
Młodzieżowa Rada na wniosek Przewodniczące-
go, Prezydium lub minimum C/4 radnych więk-
szością 2/3 głosów po zaopiniowaniu wniosku
przez Komisję Rewizyjną.

R o z d z i a ł  5

Sesje Młodzieżowej Radn

§ C9

Młodzieżowa Rada odbywa sesje w razie potrzeby,
jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z prze-
rwą w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.

§ 20

C. zesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący
ustalając projekt porządku obrad oraz miejsce,
dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. Przewodniczący zwołuje sesje z własnej inicja-
tywy lub na wniosek co najmniej 4 radnych.

3. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na
5 dni przed wyznaczonym terminem wysyłając
zawiadomienia wraz z projektami uchwał, a tak-
że innymi materiałami niezbędnymi radnym.

4. O sesji powiadamia się, w trybie przewidzianym
w ust. 2, Koordynatora Młodzieżowej Rady.

5. Pierwszą sesję zwołuje Przewodniczący Rady
Gminy w terminie C4 dni od ogłoszenia wyników
wyborów do Młodzieżowej Rady.

6. n przypadku niecierpiącym zwłoki sesje mogą
być zwołane bez zachowania wymogów, okre-
ślonym w ust. 3.

§ 2C

Przed każdą sesją Przewodniczący w uzgodnieniu
z Koordynatorem Młodzieżowej Rady ustala listę
osób zaproszonych na sesję.

§ 22

Obrady Młodzieżowej Rady są jawne. Miejsce, ter-
min i przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje
do wiadomości publicznej na trzy dni przed sesją
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Młodzieżowej Rady oraz w siedzibie
szkół gimnazjalnych.

§ 23

zesje mogą mieć charakter uroczysty. O uroczy-
stym charakterze sesji decyduje Przewodniczący.
zesja uroczysta może być przekształcona w sesję
zwykłą.

§ 24

C. Młodzieżowa Rada jest zdolna do podejmowania
uchwał w obecności quorum – co najmniej po-
łowy składu Młodzieżowej Rady.

2. n przypadku stwierdzenia braku quorum
w trakcie obrad, Przewodniczący podejmuje
decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając jej
nowy termin.

§ 25

C. zesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodni-
czący, a w razie jego nieobecności niceprze-
wodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu
przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram
sesję Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica”.

§ 26

C. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnio-
ski formalne. nnioskiem formalnym jest
w szczególności wniosek o:
C) sprawdzenie quorum,
2) sprawdzenie listy obecności,
3) zmiany w porządku obrad, w tym uzupełnie-
nie porządku obrad o sprawy nieobjęte za-
wiadomieniem,

4) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,
5) odroczenie dyskusji lub zakończenie dyskusji
i przystąpienie do podjęcia uchwały;

6) głosowanie bez dyskusji,
7) zarządzenie przerwy.
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8) zamknięcie listy mówców;
9) naruszenia w toku prac Młodzieżowej Rady
niniejszego statutu.

2. Młodzieżowa Rada rozstrzyga o wniosku formal-
nym przez głosowanie, po wysłuchaniu wnio-
skodawcy.

§ 27

C. nnioski merytoryczne radny może składać
w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie
przedmiotem obrad lub w punkcie „wolne wnio-
ski”.

2. nnioski merytoryczne podlegają głosowaniu.

§ 28

C. n porządku obrad każdej sesji, z wyjątkiem sesji
uroczystych, przewiduje się zgłoszenie „wolnych
wniosków” oraz interpelacji przez radnych.

2. nolne wnioski dotyczą uwag, spostrzeżeń, pro-
pozycji i pomysłów związanych z funkcjonowa-
niem Młodzieżowej Rady. n sprawach „wolnych
wniosków” nie podejmuje się uchwał.

3. Radni składają interpelację w sprawach o zasad-
niczym znaczeniu.  dresatem jest Prezydium lub
zespoły problemowe. Interpelacja powinna za-
wierać przedstawienie stanu faktycznego będą-
cego jej przedmiotem oraz wynikające z niej py-
tania.

4. Członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na
interpelacje w czasie sesji. n sprawach skom-
plikowanych adresat interpelacji zobowiązany
jest do udzielenie odpowiedzi pisemnie w ciągu
C4 dni od jej otrzymania. Odpowiedź przekazuje
się radnemu, zgłaszającemu interpelację i Prze-
wodniczącemu, który w porządku najbliższej
sesji informuje Młodzieżową Radę o udzielonej
odpowiedzi.

§ 29

C. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności,
prawomocności obrad (quorum), Przewodniczą-
cy przedstawia projekt porządku obrad oraz
przyjmuje wnioski o charakterze formalnym.

2. n przypadku stwierdzenia braku quorum Prze-
wodniczący wyznacza nowy termin sesji i za-
myka obrady. n protokole z sesji należy odno-
tować przyczyny z powodu, których sesja się
nie odbyła.

§ 30

C. Przewodniczący prowadzi obrady według
uchwalonego przez Młodzieżową Radę porządku,
otwierając i zamykając dyskusję nad każdym
z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu radnym według
kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypad-
kach Przewodniczący może udzielić głosu poza
kolejnością.

3. Przewodniczący może udzielić głosu osobom
niebędącym radnymi po uprzednim zgłoszeniu
się tych osób do listy mówców.

4. Listę mówców prowadzi zekretarz.

§ 3C

C. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebie-
giem obrad oraz zwięzłością wystąpień radnych
i innych uczestników sesji.

2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące
tematu, formy i czasu trwania wystąpień na ze-
sji, ma prawo również odebrać głos.

3. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali
obrad przez osoby spoza Młodzieżowej Rady,
które swoim zachowaniem lub wystąpieniem
zakłócają porządek, bądź uchybiają powadzeniu
sesji.

§ 32

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza
głosowanie.

§ 33

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
kończy sesję Młodzieżowej Rady wypowiadając
formułę „Zamykam zesję Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Świdnica”.

§ 34

C. Z każdej sesji zekretarz sporządza protokół za-
wierający w szczególności:
C) numer, datę i miejsce sesji, godzinę rozpo-
częcia i zakończenia obrad, numery podjętych
uchwał, a także nazwisko i imię Przewodni-
czącego lub niceprzewodniczącego, jeżeli
przewodniczył obradom,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych radnych
z podaniem przyczyny nieobecności,

4) odnotowanie zatwierdzenia protokołu z po-
przedniej sesji,

5) prządek obrad,
6) przebieg obrad,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem je-
go wyników,

8) podpis Przewodniczącego lub niceprzewod-
niczącego, jeżeli przewodniczył obradom oraz
zekretarza.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz
teksty podjętych przez Młodzieżową Radę
uchwał i złożonych interpelacji.

3. Protokoły z sesji są wyłożone do wglądu w Biu-
rze Rady Gminy w terminie 30 dni od zakończe-
nia sesji.

4. Protokół zatwierdza się na następnej sesji.
O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek oraz za-
twierdzeniu protokołu decyduje Młodzieżowa
Rada w głosowaniu.

5. Protokoły z sesji numeruje się cyframi rzymski-
mi, a uchwały arabskimi. Numeracja zaczyna się
z początkiem kadencji.

§ 35

C. zprawy będące przedmiotem obrad Młodzieżo-
wa Rada rozstrzyga w drodze uchwał.

2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów
z wyjątkiem uchwał o charakterze procedural-
nym, które mogą być odnotowane w protokole
z sesji.
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§ 36

C. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa
uchwałodawcza) mogą występować: Przewod-
niczący, zespoły problemowe, co najmniej
3 radnych lub Prezydium.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwało-
dawczej mogą występować do podmiotów wy-
mienionych w ust.C zamorządy Uczniowskie
szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych.

§ 37

C. nniosek o podjęcie uchwały wnoszonej z inicja-
tywy zespołów problemowych co najmniej
3 radnych lub Prezydium, przedstawia się Prze-
wodniczącemu wraz z projektem uchwały i jej
uzasadnieniem.

2. Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny
projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad sesji,
Młodzieżowa Rada może przystąpić do jego
uchwalenia, bądź odesłać go do opracowania
przez Prezydium.

§ 38

Uchwała Młodzieżowej Rady zawiera:
C) datę i tytuł uchwały;
2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie
uchwały;

3) przedmiot uchwały;
4) merytoryczną treść;
5) określenie organów odpowiedzialnych za wyko-
nanie uchwały oraz sprawujących nadzór nad
ich wykonaniem;

6) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentual-
ny czas jej obowiązywania;

7) uzasadnienie.

§ 39

C. Uchwały opatruje się numerem uchwały (cyfra
arabska), numerem sesji (cyfry rzymskie) oraz
dwoma ostatnimi cyframi roku.

2. Uchwały Młodzieżowej Rady podpisuje Prze-
wodniczący lub niceprzewodniczący, który ob-
radom przewodniczył.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przecho-
wuje wraz z protokołem sesji w Biurze Obsługi
Rady Gminy.

§ 40

C. Młodzieżowa Rada podejmuje uchwałę w głoso-
waniu jawnym zwykłą większością głosów,
chyba że niniejszy ztatut stanowi inaczej.

2. n trybie, o którym mowa w ust. C, Młodzieżo-
wa Rada podejmuje również wnioski meryto-
ryczne, apele i stanowiska.

3. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku gło-
sowania w sprawach personalnych.

4. Młodzieżowa Rada może w każdej sytuacji po-
stanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania
zwykłą większością głosów.

§ 4C

C. Głosowanie zwykłą większością głosów ozna-
cza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż

„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nie-
ważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosu-
jących „za” czy „przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku
osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub
wniosek, na który oddano liczbę głosów większą
od głosów oddanych na kandydaturę lub wnio-
sek głosowany każdy z osobna.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej
liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za
wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych
50% % C ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzy-
stej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy
za wnioskiem lub kandydaturą została oddana
liczba głosów o C większa od liczby pozostałych
ważnie oddanych głosów.

§ 42

C. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesie-
nie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy „za”,
„przeciw” oraz „wstrzymujące się”.

2. Głosowanie tajne odbywa się na kartkach opa-
trzonych pieczęcią Młodzieżowej Rady. Za głosy
oddane uznaje się kartki, na których radni gło-
sowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.

3. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na
sesji spośród radnych komisja skrutacyjna.

4. nyniki głosowania odnotowuje się w protokole
sesji.

R o z d z i a ł  6

Działalwość powsolwaanjwa Młodzieżowej Radn

§ 43

C. Młodzieżowa Rada ma prawo przedstawiania
Radzie Gminy oraz nójtowi opinii we wszyst-
kich sprawach dotyczących funkcjonowania sa-
morządu lokalnego, a w szczególności w spra-
wach dotyczących młodzieży.

2. Opinię, w sprawach określonych w ust. C, Mło-
dzieżowa Rada może wydawać z własnej inicja-
tywy w formie przyjętego przez Młodzieżową
Radę stanowiska.

3. Organ samorządu gminnego może zwrócić się
do Młodzieżowej Rady z wnioskiem o wydanie
opinii w danej sprawie, określając termin jej wy-
dania, nie krótszy jednak niż C0 dni. Nieprzed-
stawienie opinii we wskazanym terminie uważa
się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4. n przypadku niecierpiącym zwłoki sesje mogą
być zwołane bez zachowania wymogów, okre-
ślonym w ust. 3.

R o z d z i a ł  7

Opiepa mernwornazwa i wadz r w zapresie
zoodwośai z prawem

§ 44

C. nójt wyznacza w drodze zarządzenia Koordyna-
tora Młodzieżowej Rady.

2. Zadaniem Koordynatora Młodzieżowej Rady jest
zapewnienie warunków umożliwiających prze-
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pływ informacji pomiędzy Młodzieżowa Radą
a organami samorządowymi Gminy.

3. Przewodniczący Młodzieżowej Rady zobowiąza-
ny jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady
Gminy uchwał Młodzieżowej Rady w terminie
7 dni od ich podjęcia.

§ 45

Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady spra-
wuje Rada Gminy.

R o z d z i a ł  8

Wniorn do Młodzieżowej Radn

§ 46

C. Gmina dzieli się okręgi wyborcze, którymi są
szkoły gimnazjalne.

2. nykaz okręgów wyborczych zawiera załącznik
do niniejszego ztatutu.

3. n każdym okręgu wyborczym wybieranych jest
pięciu radnych.

§ 47

nybory do Młodzieżowej Rady są równe, tajne,
bezpośrednie, powszechne.

§ 48

Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa
w drodze zarządzenia nójt Gminy w Ordynacji ny-
borczej do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica.

§ 49

n razie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżo-
wej Rady, radnym Młodzieżowej Rady staje się
kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę
głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

R o z d z i a ł  9

Poswawowiewia pońaowe

§ 50

ziedzibą Młodzieżowej Rady jest Urząd Gminy w
 Świdnicy.

§ 5C

Obsługę techniczną i administracyjną Młodzieżowej
Rady zapewnia Biuro Rady Gminy.

§ 52

n sprawach nieuregulowanym w niniejszym
ztatucie, Młodzieżowa Rada podejmuje odrębne
uchwały.

§ 53

zprawy, których Młodzieżowa Rada nie zakończyła
w czasie trwania kadencji, kontynuuje Młodzieżowa
Rada następnej kadencji.

§ 54

Zmiany ztatutu dokonywane są w trybie jego na-
dania. Młodzieżowa Rada może wnioskować o do-
konanie zmian w ztatucie.

Załąazwip do Swawowo Młodzieżowej
Radn Gmiwn Świdwiaa

nDK Z OKRĘGÓn nDBORCZDCH DO MoODZIEZOnEJ R DD GMIND

Lp. Gimnazjum
Nr obwodu
wyborczego

Liczba
mandatów

C. Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
Lutomia Dolna C2
58-CC2 Lutomia Dolna

C 5

2. Gimnazjum im. zzarych zzeregów w Pszennie
ul. nrocławska C5
58-C25 Pszenno

2 5

3. Gimnazjum nitoszów Dolny
nitoszów Dolny 59–60
58-C00 Świdnica

3 5
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WOJEWODA DOLNOŚLISKI nrocław, dnia C0 kwietnia 2009 r.

NK.II.09CC-7/233/09

Rozswrznowisaie wadzoraze

Na podstawie art. 9C ust. C ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.)
stwierdzam nieważność uchwały nr XX/98/09 Rady Gminy Ruja z dnia
27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszarów w gminie Ruja – w obszarach wsi Rogoźnik,
Komorniki, Tyniec Legnicki, Lasowice, Dzierżkowice, ztrzałkowice, Janowi-
ce z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. C, art. 6, art. C5 ust. 2 pkt C
i pkt 9, art. 28 ust. C ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 7C7 z późn. zm.).

Uzasadwiewie

Rada Gminy Ruja podjęła na sesji w dniu 27 lutego 2009 r. uchwałę nr XX/98/09 w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Ruja – w obszarach wsi
Rogoźnik, Komorniki, Tyniec Legnicki, Lasowice, Dzierżkowice, ztrzałkowice, Janowice.
Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu CC marca 2009 r.

n toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym na-
ruszeniem art. 4 ust. C, art. 6, art. C5 ust. 2 pkt C i pkt 9, art. 28  ust. C ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 7C7 z późn. zm.).

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Ruja uchwaliła plan miejscowy dla obszarów nazwanych w § C ust. 2
uchwały:
– Obszar I – „Park elektrowni wiatrowych Lasowice”,
– Obszar II – „Park elektrowni wiatrowych Komorniki”.
– Obszar III – „Park elektrowni wiatrowych Dzierżkowice”,
– Obszar IV- „Park elektrowni wiatrowych Janowice”.

Jak zapisano w § C pkt 3 badanej uchwały: „Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów
otwartych o funkcji rolniczej na lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz
układ komunikacyjny i wprowadzenie zakazu zabudowy na terenach rolniczych w strefie oddziaływania
elektrowni.”.
n § 8 ust. C pkt C uchwały zapisano: „n zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego ustala się obowiązek lokalizowania elektrowni wiatrowych z zachowaniem odległości nie
mniejszej niż 500 m od terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w celu spełnienia warunków wyni-
kających z norm poziomów hałasu ustalonych w obowiązujących przepisach dla zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej, zabezpieczenia środowiska przed emisją fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem
i ładunkami elektrostatycznymi.”.
n § C0 ust. 2 uchwały określono minimalne odległości w stosunku do wież siłowni wiatrowych m.in.

odnośnie zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi – 500 m (pkt C) od zabudowy kubaturowej niebę-
dącej przeznaczoną na stały pobyt ludzi – 350 m (pkt 2).
Mocą § C3 ust. C przedmiotowej uchwały Rada postanowiła: „Dla terenów oznaczonych na rysunku

planu symbolem R ustala się przeznaczenie – użytkowanie rolnicze.”. Z kolei na mocy § C3 ust. 2  pkt C
uchwały wprowadzony został zakaz zabudowy w obszarze oddziaływania elektrowni na terenach, o któ-
rych mowa w ust. C.
Jak wynika z załączników graficznych do uchwalonego planu jednym z oznaczeń informacyjnych jest

oznaczenie strefy akustycznej oddziaływania elektrowni – 500 m. n niektórych przypadkach strefa aku-
styczna wykracza poza granice planu. Tak dzieje się choćby dla elektrowni oznaczonej symbolem EnC na
rysunku nr C.C, czy dla szeregu elektrowni na rysunku  nr C.2.

Cytowane wyżej zapisy uchwały są ze sobą sprzeczne, a w szczególności dotyczy to treści § C ust. 3
mówiącego o wprowadzeniu zakazu zabudowy w strefie oddziaływania elektrowni oraz treści § C3 ust. 2
pkt C wprowadzającego taki zakaz tylko w ramach granic objętych planem.
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n związku z powyższym organ nadzoru wystąpił pismem NK.II.09C5-7/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
do Przewodniczącej Rady Gminy Ruja o wyjaśnienie, czy ustalenia planu należy rozumieć w ten sposób,
że zakaz zabudowy obejmuje wszystkie tereny rolnicze  leżące w obszarze oddziaływania elektrowni
(również poza planem), czy tylko te tereny rolnicze leżące w obszarze oddziaływania elektrowni, które
jednocześnie zostały objęte planem?
n odpowiedzi pismem B.7322-C/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nójt Gminy Ruja wyjaśnił, że zapis

uchwały § C3 ust. 2 pkt C o zakazie zabudowy w obszarze oddziaływania elektrowni dotyczy wyłącznie
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R, dla których plan ustala przeznaczenie – użytkowa-
nie rolnicze w granicach prawnych obowiązywania planu. Dodatkowo nójt podniósł, że: „do rysunku
planu wprowadzono dodatkowo oznaczenia informacyjne, niebędące ustaleniami planu, a oznaczające
teoretyczną strefę akustyczną 500 m od wyznaczonej w planie lokalizacji wież elektrowni wiatrowych.
ztrefa akustyczna 500 m nie jest szczególnym warunkiem zagospodarowania terenów, ani nie ogranicza
ich użytkowania i nie wprowadza zakazu zabudowy.”.

Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić. nprawdzie nie ulega wątpliwości, że oznaczenie strefy
akustycznej ma charakter informacyjny, niemniej jednak wiążą się z tym dalece idące konsekwencje dla
terenów leżących w tej strefie. Z ustaleń planu wynika, że o ile tereny mieszczące się w strefie akustycz-
nej objęte są jednocześnie granicami planu, o tyle obowiązuje na nich zakaz zabudowy. Jednakże nie mo-
że być wątpliwości, że również na obszarze leżącym poza granicami planu, a objętym „strefą akustyczną”
faktycznie nie będzie możliwa ich zabudowa. Na terenach tych będą bowiem przekroczone dopuszczalne
normy hałasu, ewentualne usytuowanie na tych terenach budynków nie spełniałoby wymogów rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia C2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) ze względu na nieza-
chowanie odpowiednich odległości od elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z art. 4 ust. C ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „Ustalenie przezna-
czenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania
i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.”.
Jak stanowi art. 6 ustawy: „C. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują,
wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:
C) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;

2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub
jednostek organizacyjnych.”.

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Gminy nie objęła ustaleniami planu wszystkich obszarów,
które faktycznie znajdować się będą w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych, przez co zostanie
ograniczone ich użytkowanie.
Zgodnie z art. C5 ust. 2 ustawy: „n planie miejscowym określa się obowiązkowo:
  C) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach

zagospodarowania;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
  5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
  7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

  8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy;
C0) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
CC) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
C2) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.”.
n związku z powyższym należy stwierdzić, iż plan miejscowy powinien objąć wszystkie tereny objęte
oddziaływaniem elektrowni wiatrowych, albowiem usytuowanie tych elektrowni ma niewątpliwy wpływ
na sposób użytkowania tychże terenów.

Zgodnie z art. 28 ust. C ustawy: „Naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego,
istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, po-
wodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.”.
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Jak orzekł nojewódzki ząd  dministracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 20 grudnia 2006 r. sygn.
akt II z /Po 692/06 (Lex nr 475253): „Zasady sporządzenia planu miejscowego dotyczą zawartości aktu
planistycznego (części tekstowej i graficznej, załączników), zawartych w nim ustaleń, a także standardów
dokumentacji planistycznej.”.

Pominięcie w planie miejscowym obszarów, dla których faktyczną konsekwencją uchwalenia planu bę-
dzie ograniczenie możliwości ich użytkowania, stanowi naruszenie zasad sporządzania planu, a to zasady,
że obszary takie powinny obligatoryjnie być objęte planem zgodnie z art. C5 ust. 2 pkt C i pkt 9 ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do nojewódzkiego ządu  dministracyjnego we
nrocławiu za pośrednictwem nojewody Dolnośląskiego – organu nadzoru w terminie 30 dni od jego do-
ręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-
ważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

nOJEnOD  DOLNOŚLWzKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

1552

WOJEWODA DOLNOŚLISKI nrocław, dnia C0 kwietnia 2009 r.

NK.II.09CC-C4/234/09

Rozswrznowisaie wadzoraze

Na podstawie art. 9C ust. C ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 200C r. Nr C42, poz. C59C z późn. zm.)

swwierdzam wieważwość

– § 4 – z powodu istotnego naruszenia art. 67a ust. 3 w związku z art. 3
pkt C ustawy z dnia 7 września C99C r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
– § 5 we fraomewaie „i 4” – jako bezprzedmiotowego w związku ze stwier-
dzeniem nieważności § 4 uchwały nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane
w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Uzasadwiewie

Na sesji dnia 26 marca 2009 r., działając na podstawie art. C4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
C99C r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. C
ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200C r. nr C42, poz. C59C z późn. zm.)
Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski podjęła uchwałę nr XXIX/224/09 w sprawie ustalenia opłaty za do-
datkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 2 kwietnia 2009 r.

Podejmując przedmiotową uchwałę rada wykorzystała przyznaną jej przez ustawodawcę kompetencję,
zgodnie z którą rada gminy ustala opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicz-
nych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu regulacji art. 6 ust. C ustawy o systemie oświaty, zgodnie z któ-
rym przedszkolem publicznym jest przedszkole, które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w za-
kresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeprowadza rekrutację dzieci
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
w odrębnych przepisach.
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n trakcie oceny legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że określając wysokość
opłat za świadczenia przedszkola Rada w § 4 przedmiotowej uchwały postanowiła, że „opłatę za „opo-
„ienie (tz„. „sad do kotła) ustala się „ „osokości 0,5% minimalnego „onagrodzenia miesięcznego za
pracę ustalonego zgodnie z przepisami usta„o z dnia 10 października 2002 r. o minimalnom „onagrodze-
niu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) za 1 dzień pobotu dziecka „ przedszkolu”.

n przypadku oceny legalności przedmiotowej uchwały istotne znaczenie ma nowelizacja ustawy
o systemie oświaty, dokonana mocą ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświa-
ty, ustawy – Karta nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr C45,
poz. 9C7), ogłoszonej dnia 8 sierpnia 2008 r. Mocą art. C pkt 27 tej ustawy nadano nowe brzmienie re-
gulacji art. 67a, mianowicie:
„ rt. 67a
C. n celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidło-
wego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warowpi porznswawia ze swoł wpi szpolwej  w wnm wnsopość opław za posiłpi  oswala dnrepwor szpołn

w porozomiewio z oroawem prowadząanm szpołs.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa
w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz
kosztów utrzymania stołówki.

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których
mowa w ust. 3:
C) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrekto-
ra szkoły, w której zorganizowano stołówkę”.

Tym samym w dniu podejmowania przedmiotowej uchwały obowiązywało nowe brzmienie art. 67a
ust. 3 ustawy o systemie oświaty. wskazać należy, że zgodnie z art. 3 pkt C ustawy o systemie oświaty,
ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć
także przedszkole. n ocenie organu nadzoru oznacza to, że w dacie podjęcia przedmiotowej uchwały
Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski nie posiadała kompetencji do zamieszczenia w niej regulacji określa-
jącej wysokość opłat za posiłki w przedszkolu. Kompetencja ta została przekazana przez ustawodawcę
dyrektorowi szkoły i odpowiednio dyrektorowi przedszkola. Tym samym, zdaniem organu nadzoru, zasad-
ne jest stwierdzenie nieważności § 4 przedmiotowej uchwały.

n ocenie organu nadzoru stwierdzenie nieważności § 4 przedmiotowej uchwały powoduje, że bez-
przedmiotowy pozostaje fragment § 5 tej uchwały, odnoszący się bezpośrednio do § 4. Tym samym or-
gan nadzoru uważa za zasadne stwierdzenie nieważności § 5 we fraomewaie „i 4” przedmiotowej
uchwały jako bezprzedmiotowego.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Zgodnie z art. 92 ust. C ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez
organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na podstawie art. 98 ust. C ustawy z dnia 8 marca C990 r. o samorządzie gminnym, w związku
z art. 54 § C ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr C63, poz. C270 z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do nojewódzkiego
ządu  dministracyjnego we nrocławiu, za pośrednictwem nojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni
od dnia jego doręczenia.

nOJEnOD  DOLNOŚLWzKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

C) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu nojewódzkiego we nrocławiu, 50-95C nrocław, pl. Powstańców narszawy C, tel. 0-7C/340-64-74,

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

– Dolnośląskiego Urzędu nojewódzkiego we nrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. zkarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 40C,

– Dolnośląskiego Urzędu nojewódzkiego we nrocławiu Delegatura w nałbrzychu, 58-300 nałbrzych, ul. złowackiego 23a–24,

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

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

Urzędu, 50-95C nrocław, pl. Powstańców narszawy C, tel. 0-7C/340-62-02.
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