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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC  
NR 260/09 

z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pywei znaiduiwiei sip na terenie 
gminy mieiskiei Zgorzelei 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 44 ust. 1 i 2 w związku 
z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; 
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286; 
z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) Rada 
Miasta Mgorzelec uchwala, co następujes 

 
 

§ 1 

1. Ustanawia się pomnik przyrody żywej, o nazwies 
Aleja Lipowa – 135 szt. drzew gatunek lipa (lipa 
krymska – Tilia x euchlora, lipa drobnolistna –
Tilia mordata, lipa szerokolistna – Tilia platyphyl-
los), położony w pasie drogowym ulicy Aleje Li-
powe w Mgorzelcu. 
2. Szczegółowy opis pomnika przyrody określa 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Położenie pomnika przyrody określa załącznik 
mapowy nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

W stosunku do pomnika przyrody ożywionej, o 
którym mowa w § 1, wprowadza się następujące 
zakazys 
1) niszczenia, uszkadzania, 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu w obrębie rzutu korony 
drzew, z wyjątkiem prac związanych z zabezpie-
czeniem, budową, utrzymywaniem, remontem 
lub naprawą urządzeń wodnych, 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w obrębie 
rzutu korony drzew, 

4) dokonywania w otoczeniu pomnika przyrody 
zmian stosunków wodnych mogących negatyw-
nie wpłynąć na drzewa, 

5) wylewania gnojowicy w obrębie rzutu korony 
drzew, z wyjątkiem nawożenia użytkowych 
gruntów rolnych, 

6) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3 

Nadzór nad ustanowionym pomnikiem przyrody 
ożywionej, o którym mowa w § 1, sprawuje Bur-
mistrz Miasta Mgorzelec. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Mgorzelca. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRMEWODNIPMZPW RADW 
 

ARTUR BIELIŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC  
NR 265/09 

z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy parkowi w Zgorzeliu 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Mgorzelec uchwala, co następu-
jes 

 
 

§ 1 

1. Terenowi zieleni miejskiej, położonemu w Mgo-
rzelcu, wzdłuż brzegu rzeki Nysa Łużycka skła-
dającego się z działeks Dz. nr 2 (Obr gII AM-1), 
Dz. nr 4/8, 2 (Obr gII AM-2), Dz. nr 3, 10 (Obr 
gII, AM-3) nadaje się nazwę „Park Nadnyski”. 

2. Usytuowanie parku, o którym mowa w ust. 1, 
ilustruje szkic stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-
sta Mgorzelec. 

§ 3 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

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

PRMEWODNIPMZPW RADW 
 

ARTUR BIELIŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 
NR 268/09 

z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie zmian do uihwały nr 439/02 dot. utworzenia orwodiw 
głosowania, ustalenia iih granii i numeriw oraz siedzir orwodowyih 
                                  komisii wyrorizyih w Zgorzeliu 

 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami) Rada Miasta Mgorzelec 
uchwala, co następujes 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 439/02 z dnia 9 lipca 2002 roku w 
sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustale-
nia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych w Mgorzelcu, w § 2 wprowa-
dza się następujące zmiany. 
1) tworzy się obwód głosowania nr 16 z siedzibą w 
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II ul. Elizy 
Orzeszkowej 60 w Mgorzelcu; 

2) z obwodu głosowania nr 13 wyłącza się ulicęs 
Mickiewicza i dodaje do obwodu nr 14; 

3) z obwodu głosowania nr 14 wyłącza się ulices 
Aleję Ujazdowską, Barbary, Braci Gierymskich, 
Brandta, Phełmońskiego, Duszy, Gwarków, Ko-
chanowskiego, Konicza, Kossaka, Kotsisa, Mal-
czewskiego, Matejki, Okólną, Elizy Orzeszkowej, 
Plac Dębowy, Plac Kasztanowy, Plac Klonowy, 
Spokojną, Sztygarską, Turowską i dodaje się do 
obwodu nr 16; 

4) z obwodu głosowania nr 15 wyłącza się ul. Łu-
życką od nr 1–45 i dodaje się do obwodu nr 14; 

5) z obwodu głosowania nr 15 wyłącza się ul. Łu-
życką od nr 46 do końca i dodaje się do obwodu 
nr 16. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Mgorzelec. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz podanie do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicach ogło-
szeń Urzędu. 
 

PRMEWODNIPMZPW RADW 
 

ARTUR BIELIŃSKI 
 
 

1565 

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE 
NR XXVI/133/2009 

z dnia 5 marca 2009 r. 

w sprawie podwypszenia kryterium doihodowego w zakresie dopywiania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. U. 
Nr 267) Rada Gminy w Pzarnym Borze uchwala, co następujes 

 
§ 1 

Określa się zasadę przyznawania świadczeń w za-
kresie dożywiania z programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. 

§ 2 

Mwiększa się kryterium dochodowe do wysokości 
200% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8, 
ust. 1, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w 
Pzarnym Borze.  

§ 4 

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

PRMEWODNIPMZPA 
RADW GMINW 

 
HENRYKA WYSZOWSKA



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 71 –  8758  – Poz. 1566 

1566 

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE 
NR XXVI/134/2009 

z dnia 5 marca 2009 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauizyiieli zatrudnionyih  
w plaiiwkaih oświatowyih prowadzonyih przez Gminp Czarny Bir 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591, ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 1, ust. 6, ust. 6a, art. 33 
i art. 34 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolitys Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 
2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, ze zmianami) Rada Gminy 
w Pzarnym Borze uchwalas 

 
 
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACRWGACH ONWIATOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZARNY BRR 
 

R O M D M I A Ł   I 

Postanowienia ogilne 

§ 1 

1. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatkóws motywacyjne-
go, funkcyjnego, za warunki pracy i dodatku za 
wysługę lat oraz niektóre inne składniki wyna-
grodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Pzarny Bór.  

2. Regulamin niniejszy odnosi się do nauczycieli 
poszczególnych stopni zawodowych zatrudnio-
nych w placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Pzarny Bór. 

§ 2 

1. Wysokość wynagrodzenia nauczycieli określa 
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, ze zmianami) oraz wydane na jej pod-
stawie przepisy wykonawcze.   

2. Wysokość pozostałych składników wynagradza-
nia nauczycieli, a także szczegółowe warunki ich 
przyznawania, określa niniejszy Regulamin. 

R O M D M I A Ł   II 

Dodatek za wysługp lat 

§ 3 

Wysokość oraz szczegółowe warunki nabywania 
przez nauczycieli prawa do dodatku za wysługę lat 
regulują przepisy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz § 7 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  
Nr 22, poz. 181 ze zmianami). 

R O M D M I A Ł   III 

Dodatek motywaiyiny 

§ 4 

1. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na 
dodatek motywacyjny w wysokości 5% śred-
niego wynagrodzenia nauczyciela stażysty magi-
stra z przygotowaniem pedagogicznym na jeden 
pełny etat nauczyciela.  

2. Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi po roku pracy, a dyrektorowi i wi-
cedyrektorowi po pół roku pracy. Dodatek ten 
przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 
6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny, w 
wysokości nieprzekraczającej 30% średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Wysokość 
dodatku dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły,  
a dla dyrektora szkoły Wójt Gminy.  

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest uzyskiwanie szczególnych 
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych, a w szczególnościs  
a) uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć 
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzo-
nych wynikami klasyfikacji lub promocji, wy-
nikami egzaminów i sprawdzianów albo suk-
cesami w konkursach, zawodach, olimpia-
dach 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,  
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d) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

e) zaangażowanie w realizację obowiązków wy-
nikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3  Karty 
Nauczyciela, a zwłaszcza udział w organizo-
waniu imprez i uroczystości szkolnych, udział 
w komisjach przedmiotowych, opieka nad 
samorządem uczniowskim lub innymi organi-
zacjami uczniowskimi, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych,  

g) przestrzeganie dyscypliny pracy. 
4. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły (pla-
cówki) dodatku motywacyjnego jests 
a) należyta jakość świadczonej pracy, związanej 
przede wszystkim z powierzonym stanowi-
skiem kierowniczym, dodatkowymi zadaniami 
lub zajęciami,  

b) umiejętne i racjonalne gospodarowanie środ-
kami finansowymi placówki oświatowej, 

c) systematyczne i efektywne organizowanie 
pracy oraz prowadzenie polityki kadrowej 
zgodnie z potrzebami zarządzanej placówki 
oświatowej, 

d) wzbogacenie własnego warsztatu pracy oraz 
samokształcenie i doskonalenie zawodowe, 

e) znajomość przepisów prawa oświatowego i 
przestrzeganie go w bieżącym kierowaniu 
placówką, 

f) dbałość o powierzone mienie, w tym pomoce 
dydaktyczne lub inne urządzenia szkolne, 

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

h) zaangażowanie w pozyskiwanie środków po-
zabudżetowych oraz właściwe ich wykorzy-
stanie na potrzeby placówki, 

i) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych,  

j) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
k) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

R O M D M I A Ł   Ig 

Dodatek funkiyiny 

§ 5 

1. Dodatek funkcyjny przysługujes 
– dyrektorowi szkoły, 
– wicedyrektorowi i nauczycielowi, któremu 
czasowo powierzono pełnienie obowiązków 
dyrektora szkoły lub pełnienie tych obowiąz-
ków w zastępstwie, 

– nauczycielom – opiekunom stażu, 
– nauczycielom – wychowawcom klas, oddzia-
łów przedszkolnych, 

– nauczycielom, którym powierzono funkcje 
doradcy metodycznego lub nauczycielom 
konsultantom. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora szkoły (placówki) lub inne kierownicze 
stanowisko wynikające ze statutu szkoły (pla-
cówki), przysługuje dodatek funkcyjny do wyso-
kości od 20% do 50% średniego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym.  

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, 
o którym mowa w ust. 2, ustala się uwzględnia-
jącs 
– wielkość szkoły, 
– liczbę uczniów i oddziałów, 
– zmianowość, 
– liczbę obiektów, w których mieści się szkoła, 
– stan techniczny obiektów, 
– wykonywanie zadań przez dyrektora bez za-
stępstw, 

– pozyskiwanie środków finansowych. 
4. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługu-
ją wszystkie.  

5. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokościs 
a) dla opiekuna stażu – w wysokości od 5% do 
15% wynagrodzenia średniego nauczyciela 
stażysty,  

b) dla wychowawcy klasy lub grupy przedszkol-
nej – w wysokości od 4% do 10% wynagro-
dzenia średniego nauczyciela stażysty,  

c) dla doradcy metodycznego lub nauczyciela – 
konsultanta – w wysokości od 5% do 25% 
wynagrodzenia średniego nauczyciela staży-
sty. 

6. Dodatek funkcyjny przyznajes 
– dla dyrektora szkoły (placówki) – Wójt Gminy, 
– dla zastępcy dyrektora szkoły (placówki) – 
dyrektor szkoły (placówki) po uzyskaniu Opi-
nii Wójta Gminy, 

– dla osób zajmujących stanowiska kierownicze 
– dyrektor szkoły (placówki szkoły). 

ROMDMIAŁ g 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i za godziny doraźnyih zastppstw 

§ 6 

1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwy-
miarowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i 
na zasadach określonych w art. 35 Karty Na-
uczyciela. Przydzielenie godzin ponadwymiaro-
wych dyrektorom szkół (placówek) wymaga 
zgody Wójta Gminy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana w 
warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć, ustalonego dla poszczególnych ro-
dzajów zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczy-
ciela w ramach godzin ponadwymiarowych.  

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 
2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin przez 4,16 – z zaokrągleniem do 
pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godzi-
ny liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa ustala się w taki sam sposób, jak za 
godzinę ponadwymiarową. 
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R O M D M I A Ł   gI 

Dodatek za warunki praiy 

§ 7 

Ma prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego na-
uczycielom przysługuje dodatek w wysokościs do 
10% wynagrodzenia, jak za godzinę ponadwymia-
rową. 

R O M D M I A Ł   gII 

Nagrody 

§ 8 

1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tworzy 
się w budżecie organu prowadzącego szkoły w 
wysokości co najmniej 1% planowanego rocz-
nego osobowego funduszu wynagrodzeń z tym, 
żes 
a) 80% funduszu nagród przekazuje się do bu-
dżetu szkół, 

b) 20% funduszu nagród pozostaje do dyspozy-
cji organu prowadzącego – Wójta Gminy. 

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, są przy-
znawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 
uzasadnionych wypadkach nagrody mogą być 
przyznawane w innym czasie. 

3. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szko-
ły. 

4. Nagrody dyrektorowi szkoły (placówki) przyznaje 
Wójt Gminy. 

R O M D M I A Ł   gIII 

Dodatki soiialne wynikaiwie ze stosunku praiy 

§ 9 

DODATEK WIEJSKIs  
Nauczycielowi posiadającemu stosowne kwalifika-
cje zatrudnionemu na terenie wiejskim przysługuje 
dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia 
zasadniczego.  
DODATEK MIESMKANIOWWs 
1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiej-
skim przysługuje dodatek mieszkaniowy w za-
leżności od liczby osób w rodzinie uprawnionego 
nauczyciela, który wynosi miesięcznies 
a) przy jednej osobie w rodzinie – 50 złotych 
b) przy dwóch osobach w rodzinie – 70 złotych 
c) przy trzech osobach w rodzinie – 85 złotych 
d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 
100 złotych 

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkującychs współmałżonka oraz dzieci i ro-
dziców pozostających na jego wyłącznym 

utrzymaniu. Przez dzieci pozostające na wyłącz-
nym utrzymaniu należy rozumieć małoletnie 
dzieci, uczniów szkół, do chwili ukończenia 
uczelni, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku ży-
cia, oraz dzieci niepełnosprawne nieposiadające 
własnego źródła dochodów. Przez rodziców po-
zostających na wyłącznym utrzymaniu należy 
rozumieć rodziców, którzy zamieszkują razem  
z nauczycielem i nie posiadają własnego źródła 
dochodu. 

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sachs 
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie, 

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go, 

c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowejs 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 była zawarta. 

d) korzystania z urlopu wychowawczego. 

R O M D M I A Ł   I  

Przepisy końiowe 

§ 10 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z Marządem 
Oddziału Mwiązku Nauczycielstwa Polskiego, działa-
jącym przy Szkole Podstawowej w Pzarnym Borze. 

§ 11 

Traci moc uchwała nr   Ig/123/2008 Rady Gminy 
w Pzarnym Borze z dnia 29 grudnia 2008 roku w 
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Pzarny Bór na 2009 rok.  

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Pzarny Bór. 

§ 13 

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

PRMEWODNIPMZPA 
RADW GMINW 

 
HENRYKA WYSZOWSKA

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 71 –  8761  – Poz. 1567 

1567 

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE 
NR XXVI/135/09 

z dnia 5 marca 2009 r. 

w sprawie zmian w podziale gminy Czarny Bir na stałe orwody głosowania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy Pzarny Bór uchwala, co następujes 

 
 

§ 1 

Dokonuje się zmian w podziale gminy na stałe ob-
wody głosowania, w sposób określony w załączni-
ku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr  L /221/2002 Rady Gminy 
w Pzarnym Borze z dnia 23  lipca 2002 r. w spra-
wie podziału gminy na obwody głosowania, ich 
numery, granice i siedziby Obwodowych Komisji 
Wyborczych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Pzarny Bór.  

 

§ 4 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz podaje do publicz-
nej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Gminy. 

§ 5 

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

PRMEWODNIPMZPA 
RADW GMINW 

 
HENRYKA WYSZOWSKA

 
Załwiznik do uihwały Rady Gminy w Czarnym 
Borze nr XXVI/135/09 z dnia 5 maria 2009 r. 
(poz. 1567) 
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1568 

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE 
NR XXVI/136/09 

z dnia 5 marca 2009 r. 

w sprawie dostosowania opisu granii stałyih okrpgiw wyrorizyih gminy 
Czarny Bir do stanu faktyiznego 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy Pzarny Bór uchwalas 

 
 

§ 1 

W związku z utworzeniem nowych ulic dostosowu-
je się opis granic stałych okręgów wyborczych po-
legający nas 
– dopisaniu do okręgu wyborczego nr 2 ulics Brzo-
zowej, Kwiatowej i owierkowej.  

§ 2 

Jednolity wykaz okręgów wyborczych stanowi 
załącznik do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Pzarny Bór.  

 

 

§ 4 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz podaje do publicz-
nej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Gminy. 

§ 5 

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

PRMEWODNIPMZPA 
RADW GMINW 

 
HENRYKA WYSZOWSKA
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Załwiznik do uihwały Rady Gminy Czarny 
Birr nr XXVI/136/09 z dnia 5 maria 2009 r. 
(poz. 1568) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1569 

UCHWAŁA RADY GMINY YEJRW SUDECGI 
NR XXIII/135/2009 

z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie upowapnienia Gierownika Gminnego Ośrodka Pomoiy Społeiznei 
w Yepowie Sudeikim do prowadzenia postppowania worei dłupnikiw 
                                          alimentaiyinyih 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następujes 
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§ 1 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim do prowa-
dzenia postępowania wobec dłużników alimenta-
cyjnych, w tym do egzekwowania należności na 
podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. 
Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Jeżów Sudecki. 

§ 3 

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

PRMEWODNIPMZPW 
RADW GMINW 

 
ARTUR SMOLAREK

 
 
 
 

1570 

UCHWAŁA RADY GMINY YORDANRW NLISGI 
NR XXIII/128/2009 

z dnia 31 marca 2009 r. 

w sprawie utworzenia stałyih orwodiw głosowania, ustalenia iih granii 
i numeriw oraz wyznaizenia siedzir Orwodowyih Gomisii Wyrorizyih 
                             na terenie Gminy Yordaniw Nlwski 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547 ze zmianami) oraz w związku art. 30 ustawy z dnia 
12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze 
zmianami) oraz w związku z art. 42 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Or-
dynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze 
zmianami) Rada Gminy uchwala, co następujes 

 
§ 1 

Na wniosek Wójta Gminy tworzy się na obszarze 
Gminy Jordanów oląski 2 (dwa) stałe obwody gło-
sowania, ustala się granice i numery obwodów oraz 
siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

§ 2 

Numery obwodów oraz siedziby obwodowych ko-
misji wyborczych określa poniższy wykazs

 
Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 
Biskupice, Dankowice, Jezierzyce Wielkie, 
Jordanów oląski, Mleczna, Popowice, Poża-
rzyce, Wilczkowice 

Publiczna Szkoła Podstawowa  
ul. Wrocławska 55 
55–065 Jordanów oląski 

2 
Glinica, Janówek, Karolin, Piotrówek, Tomi-
ce, Winna Góra 

owietlica Wiejska  
Glinica  
55–065 Jordanów oląski 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Jordanów oląski. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr  gI/84/2000 Rady Gminy 
Jordanów oląski z dnia 17 grudnia 2000 r. w spra-
wie utworzenia na obszarze Gminy Jordanów oląski 
obwodów głosowania dla przeprowadzenia wybo-
rów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2001 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Jordanów oląski. 
 
 

PRMEWODNIPMZPW 
RADW GMINW 

 
MIROSŁAW CHOLEWA
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1571 

UCHWAŁA RADY GMINY GOBIERZYCE 
NR XXXII/391/09 

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie uihylenia uihwały Rady Gminy Gorierzyie nr XXI/268/08 z dnia 
11 izerwia 2008 r. w sprawie uihwalenia zmiany mieisiowego planu 
zagospodarowania przestrzennego orszaru połoponego w piłnoino- 
                             -zaihodniei izpśii wsi Dorkowiie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) uchwala się, co następujes 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Kobierzyce  
nr   I/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w spra-
wie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w północno-zachodniej części wsi Dobkowice. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRMEWODNIPMZPW 
RADW GMINW 

 
CZESŁAW CZERWIEC

 
 
 
 

1572 

UCHWAŁA RADY GMINY GRONNICE 
NR XXI/173/09 

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie zasad ustalania wysokośii ekwiwalentu dla izłonkiw Oihotni-
izyih Strapy Poparnyih, ktirzy uizestniizyli w działaniaih ratowniizyih 
lur szkoleniu poparniizym organizowanym przez Państwoww Strap Poparnw 
                                               lur gminp 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 147, poz. 1229 z późn. zmianami) Rada Gminy Krośnice uchwala, 
co następujes 

 
 

§ 1 

1. Ustala się ekwiwalent za udział członka Ochot-
niczej Straży Pożarnej RP, który uczestniczył w 
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub gminę, w wysokości 12,00 zł. Słownies 
dwanaście złotych 00/100 za jedną godzinę 
uczestnictwa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Krośnice. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życiem po upływie 14 dni od 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRMEWODNIPMZPW 
RADW GMINW 

 
WŁADYSŁAW KLUCZNIK
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1573 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 
NR XXXII/165/2009 

z dnia 31 marca 2009 r. 

 zmieniaiwia uihwałp w sprawie rodzaiu środkiw finansowyih przeznaiza-
nyih na pomoi zdrowotnw dla nauizyiieli korzystaiwiyih z opieki 
zdrowotnei, szkił i plaiiwek oświatowyih prowadzonyih przez Gminp 
                                                    Lurin 

 Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) oraz art. 72 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95; 
Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; 
Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; 
z 2009 r. Nr 1, poz. 1) Rada Gminy Lubin uchwala, co następujes 

 
 

§ 1 

W uchwale nr  II/68/2007 Rady Gminy Lubin  
z dnia 4 października 2007 r. w sprawie rodzaju 
środków finansowych przeznaczonych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej, szkół i placówek oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Lubin wprowadza się nastę-
pujące zmianys 
1) w tytule uchwały po wyrazachs „prowadzonych 
przez Gminę Lubin” dodaje się wyrazys „oraz 
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych 
w ramach tej pomocy, warunków i sposobów 
ich przyznawania”, 

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmienius 
„§ 2a. Pomoc zdrowotna może być udzielana 
również w formie jednorazowego zakupu lub 
pokrycia kosztów zakupu środków profilaktycz-
nych, np. szczepionek. Do udzielania tej formy 

pomocy nie mają zastosowania postanowienia  
§ 2 określające warunki i sposób przyznawania 
pomocy zdrowotnej.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubin. 

§ 3 

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

PRMEWODNIPMZPW 
RADW GMINW 

 
ROMAN KOMARNICKI
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UCHWAŁA RADY GMINY MNCIWOYRW 
NR XXVI/185/09 

z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zasad i tryru udzielania dotaiii na praie konserwatorskie, restau-
ratorskie i roroty rudowlane przy zarytku wpisanym do reiestru, sposoru 
              iei rozliizania i kontroli wykonania zleionyih zadań 

 Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następujes 

 
 

§ 1 

Uchwala się zasady i tryb udzielania dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, spo-
sobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconych 
zadań oraz postępowania z wnioskami o udzielenie 
dotacji na ww. prace na terenie Gminy Mściwojów. 

§ 2 

1. Dotacje na zadania określone w § 1 mogą być 
udzielane osobom fizycznym i podmiotom orga-
nizacyjnym posiadającym tytuł prawny do za-
bytku, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami, położonego w granicach 
administracyjnych Gminy Mściwojów i wpisane-
go do rejestru zabytków, na podstawie umowy 
zawartej z tymi osobami i podmiotami. 

2. Warunkiem ubiegania się o dotacje i udzielenia 
dotacji z budżetu Gminy Mściwojów jest udo-
kumentowanie posiadania środków własnych na 
wykonanie części prac objętych wnioskiem. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do-
tyczących np. obiektów o wyjątkowym znacze-
niu dla dziedzictwa kulturowego, udzielający – 
na wniosek wnioskodawcy – może odstąpić od 
wymogu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Ma środki własne uważa się środki wnioskodaw-
cy oraz środki pozyskane przez niego ze źródeł 
innych niż sektor finansów publicznych, w tym 
budżet Gminy Mściwojów lub jej jednostek or-
ganizacyjnych. 

5. Dotacja z budżetu Gminy Mściwojów może być 
udzielona do wysokości 80% nakładów koniecz-
nych na wykonanie przez wnioskodawcę prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do reje-
stru. orodki pochodzące z budżetu Gminy sta-
nowią uzupełnienie środków uzyskanych przez 
wnioskodawcę z innych źródeł. 

6. Łączna kwota dotacji udzielonych z budżetu 
Gminy Mściwojów wraz z dotacjami z innych 
źródeł sektora finansów publicznych nie może 
przekroczyć 100% ogólnych kosztów prac wy-
nikających z kosztorysu stanowiącego załącznik 
do wniosku o dotację oraz ze sprawozdania z 
wykonania zadania. 

§ 3 

Dotacje mogą być udzielane na prace, które zosta-
ną przeprowadzone w roku, w którym dotacja zo-
stanie udzielona, oraz na prace rozpoczęte w roku 
poprzedzającym rok złożenia wniosku lub w roku 
złożenia wniosku i kontynuowane w roku, w któ-
rym dotacja ma być udzielona. 

§ 4 

1. Dotacje będą udzielane na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane na za-
bytkach nieruchomych i ruchomych określonych 
w art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zbytkami z dnia 23 lipca 2003 
roku (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

2. Przy udzielaniu dotacji będzie brana pod uwagę 
ranga zabytku, jego znaczenie dla dziedzictwa 
kulturowego, a także stan jego zachowania i za-
kres niezbędnych prac konserwatorskich i re-
stauratorskich. 

§ 5 

1. Udzielenie dotacji może nastąpić wyłącznie na 
podstawie złożonego przez wnioskodawcę wnio-
sku o udzielenie dotacji. 

2. Na każdy zabytek, na który ma być udzielona 
dotacja, wnioskodawca jest obowiązany złożyć 
odrębny wniosek. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, sta-
nowi załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy 
w terminachs 
1) do 28 lutego i do 31 lipca na dofinansowanie 
prac przeprowadzanych w roku budżetowym, 
w którym ma być udzielona dotacja, 

2) do 30 września na następny rok budżetowy. 
5. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione 
przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy 
Mściwojów kopie następujących dokumentóws 
1) decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabyt-
ków, 

2) dokumentu potwierdzającego posiadanie 
przez wnioskodawcę tytułu prawnego do za-
bytku, 

3) pozwolenia konserwatora zabytków na pro-
wadzenie prac, które mają być przedmiotem 
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dotacji, jeżeli pozwolenie takie jest prawnie 
wymagane, 

4) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
(jeżeli zakres prac wymaga uzyskania takiego 
pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu orga-
nowi nadzoru budowlanego), 

5) kosztorysu inwestorskiego robót, z uwzględ-
nieniem cen zakupu materiałów niezbędnych 
do ich przeprowadzenia i składników ceno-
twórczych, 

6) deklarację wielkości środków własnych prze-
znaczonych na wykonanie robót w roku bu-
dżetowym i informacji o wielkości środków 
przyznanych przez inne podmioty. 

4. Jeżeli prowadzone prace są kontynuacją prac 
rozpoczętych w latach poprzednich, wniosko-
dawca dołącza do wniosku kopię umowy, jeżeli 
została podpisana, a także protokołu odbioru 
wykonanych do dnia złożenia wniosku robót 
podpisane przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia. 

§ 6 

1. Wnioski ,o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1, 
Wójt Gminy rozpatruje po zasięgnięciu opinii 
Komisji ds. Oświaty i Mdrowia Rady Gminy 
Mściwojów w terminie 30 dni, a wnioski, o któ-
rych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2, w terminie 45 
dni od uchwalenia budżetu gminy na kolejny rok. 

2. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym we-
zwaniu do usunięcia braków, podlegają odrzuce-
niu. 

3. W przypadku udzielenia dotacji w wysokości 
mniejszej niż wnioskowana, podmiot uprawniony 
aktualizuje przed podpisaniem umowy o dotację 
zakres planowanych prac wg kosztorysu i wiel-
kość środków własnych. 

4. Kwoty dotacji, określenie zadań oraz wykaz 
podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji 
Wójt ustali w zarządzeniu opublikowanym na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w termi-
nie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin 
do rozpatrzenia wniosków . 

5. Wójt w terminie, o którym mowa w ust. 4, po-
wiadomi pisemnie każdego z wnioskodawców  
o rozpatrzeniu jego wniosku o udzielenie dotacji. 

§ 7 

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umo-
wy dotacji zawartej przez Wójta z wnioskodaw-
cą, któremu dotacja została przyznana. 

2. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie 
prac przy zabytku powinna w szczególności za-
wieraćs 
1) szczegółowy zakres prac, 
2) zakres planowanych prac finansowanych ze 
środków własnych wnioskodawcy, 

3) zakres planowanych prac finansowanych  
z dotacji, 

4) termin realizacji prac, 
5) wysokość udzielonej dotacji oraz terminy  
i warunki jej płatności, 

6) tryb kontroli wykonania umowy i wykorzy-
stania dotacji, 

7) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji 
celowej, 

8) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej 
dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem, 

9) sposób zabezpieczenia dotacji przed niewła-
ściwym wykorzystaniem. 

3. Wypłata kwoty dotacji może nastąpić po podpi-
saniu umowy dotacji oraz złożeniu pisemnego 
wniosku o jej uruchomienie. 

§ 8 

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od określonego w umo-
wie dnia wykonania zadania, nie później jednak 
niż w ostatnim dniu roku budżetowego. 

2. Rozliczenie dotacji stanowi sprawozdanie z wy-
konanego zadania z zestawieniem poniesionych 
wszystkich wydatków, w tym sfinansowanych 
udzieloną dotacją. Do ww. sprawozdania wnio-
skodawca zobowiązany jest załączyć uwierzy-
telnione przez pracownika Urzędu Gminy 
Mściwojów kopie następujących dokumentóws 
1) umowy z wykonawcami robót, 
2)  faktury, które zostały opłacone z dotacji za-
wierające adnotację „Dofinansowano ze środ-
ków budżetu Gminy Mściwojów, zgodnie z 
umową nr…………….” 

3) zestawienie rachunków lub faktur z informa-
cjami o dacie uiszczenia wynikających z nich 
należności dotyczących całego przedsięwzię-
cia, 

4) protokoły odbioru przeprowadzonych prac 
podpisane przez Inwestora i Wykonawcę oraz 
osobę posiadającą uprawnienie do odbioru 
robót w przypadku konieczności uzyskania 
zezwolenia na budowę lub zgłoszenia do wła-
ściwego organu nadzoru budowlanego 

§ 9 

1. Wójt ma prawo kontroli sposobu wydatkowania 
udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji zadania 
finansowanego dotacją. 

2. Prawo kontroli obejmuje w szczególnościs 
1) przedstawienie przez wnioskodawcę wszel-
kich informacji dotyczących dyspozycji finan-
sowych i rzeczowych wnioskodawcy, w za-
kresie objętym dotowaniem, 

2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń, w 
których realizowane są zadania objęte dota-
cją, 

3) prawo wglądu w dokumentację związaną  
z realizacją i finansowaniem zadania objętego 
dotacją. 

3. M przeprowadzonej kontroli sporządza się proto-
kół. 

4. Wynik kontroli może stanowić podstawę do 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiasto-
wym i żądania natychmiastowego zwrotu udzie-
lonej kwoty dotacji. 

§ 10 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczo-
nych w roku budżetowym na prace konserwa-
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torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach określa uchwała budżetowa. 

2. Informację o wysokości udzielonych dotacji  
z budżetu gminy oraz o sposobie ich wykorzy-
stania Wójt przedstawia w sprawozdaniu rocz-
nym z wykonania budżetu gminy. 

3. W roku budżetowym 2009 wnioskodawcy wy-
stępujący o dotacje, składają wnioski w ciągu 
14 dni od daty wejścia w życie uchwały. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, Wójt Gminy 
rozpatruje w ciągu 14 dni po upływie terminu 
ich złożenia. 

5. Postanowienia § 6 ust. 3 i 4 stosuje się odpo-
wiednio. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 12 

Traci moc uchwała nr    II/185/06 Rady Gminy 
Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie 
zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozlicza-
nia i kontroli wykonania zleconych zadań. 

§ 13 

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

PRMEWODNIPMZPW 
RADW GMINW 

 
JERZY DELANOWSKI
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Załwiznik do uihwały Rady Gminy Mśiiwoiiw 
nr XXVI/185/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r.  
(poz. 1574) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 71 –  8771  – Poz. 1574  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 71 –  8772  – Poz. 1574  

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 71 –  8773  – Poz. 1575  

1575 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXVI/244/2009 

z dnia 26 stycznia 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z oriektiw  
hal sportowyih Gminy Oława oraz określenia wzoriw umiw i iennika opłat 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz § 12 statutu Gminnego 
Pentrum Kultury Sportu i Rekreacji zs. w Oławie nadanego uchwałą 
nr    I/215/2008 Rady Gminy Oława z dnia 30 października 2008 roku 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 308, poz. 3652 z dnia 
28 listopada 2008 r.) Rada Gminy Oława uchwala, co następujes 

 
 

§ 1 

Ustanowiony zostaje Regulamin korzystania  
z oriektiw hal sportowyih Gminy Oława stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Pzas korzystania z obiektu określa się w pełnych 
godzinach zegarowych i liczy się od zajęcia 
obiektu przez organizatora do jego opuszczenia  
z dokładnością do 30 minut. 

2. Mwalnia się z ponoszenia opłat za korzystanie  
z obiektów hali sportowej przy Gminnym Pen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji zs. w Oławies  
1) uczniowskie i gminne kluby sportowe, które 
realizują zadania własne gminy,  

2) organizatorów imprez zleconych przez gminę 
lub odbywających się pod patronatem Wójta 
Gminy Oława,  

3) organizatorów imprez patriotycznych, chary-
tatywnych i prorodzinnych uzgodnionych  
z dyrektorem GPKSiR,  

4) publiczne szkoły podstawowe i gimnazjalne, 
które korzystają z hal sportowych w celu 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

 

 

§ 3 

Określa się wzory umów najmu i użyczenia zawie-
ranych w celu korzystania z obiektów hal sporto-
wych przy Gminnym Pentrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji, stanowiące załącznik nr 2 i załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4 

Określa się wysokość stawek opłat za korzystanie  
z obiektów hal sportowych Gminy Oława, co sta-
nowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.   

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi 
Gminnego Pentrum Kultury, Sportu i Rekreacji zs. 
w Oławie.  

§ 6 

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

PRMEWODNIPMZPW 
RADW GMINW 

 
DARIUSZ WITKOWSKI
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Załwiznik nr 1 do uihwały Rady Gminy Oława 
nr XXXVI/244/2009 z dnia 26 styiznia 2009 r. 
(poz. 1575) 

 
REGULAMIN GORZYSTANIA Z  OBIEGTRW HAL SPORTOWYCH GMINY OŁAWA 

 
§ 1 

1. Hale sportowe służą do przeprowadzania zajęć  
i rozgrywek sportowych oraz innych imprez re-
kreacyjno-sportowych i kulturalnych. 

2. Majęcia w hali odbywają się według wcześniej 
ustalonego harmonogramu. 

3. Hale sportowe są czynnes 
1) od poniedziałku do piątku w zależności od 
harmonogramu zajęć; 

2) w razie potrzeb hala (w przypadku imprez i 
wynajmów) będzie także czynna w soboty i 
niedziele. 

4. Hale sportowe udostępnia się w pierwszej kolej-
ności na realizacje zajęć dydaktycznych z wy-
chowania fizycznego i sportowych zajęć poza-
lekcyjnych uczniów szkół prowadzonych przez 
Gminę Oława. 

5. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w 
ust. 4, hala sportowa może być udostępniana 
odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorgani-
zowanym oraz nieodpłatnie zgodnie z uchwałą 
nr    gI/244/2009 Rady Gminy Oława z dnia 
26 stycznia 2009 r. 

§ 2 

1. Najem pomieszczeń hali sportowej obejmuje po-
wierzchnię użytkową zgodną z zawartą umową. 

2. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w 
ust. 1 mają jednocześnie prawo do korzystania z 
szatni, natrysków i WP w czasie, który obejmuje 
umowa najmu. 

3. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynaj-
mowane osobom prawnym i osobom fizycznym 
przez cały tydzień w godzinach wolnych od za-
jęć lekcyjnych, i pozalekcyjnych, na podstawie 
umowy najmu zawartej z dyrektorem Gminnego 
Pentrum Kultury, Sportu i Rekreacji zs. w Oławie. 

4. Ma przygotowanie umowy oraz organizację wy-
korzystania obiektu odpowiedzialny jest dyrektor 
GPKSiR. 

5. Dyrektor GPKSiR przygotowuje  harmonogram 
wynajmu pomieszczeń.  

6. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń 
hali sportowej powinny zgłaszać się do dyrekto-
ra GPKSiR, który przygotowuje umowę najmu. 

7. Umowę z najemcą podpisuje dyrektor GPKSiR,  
a w imieniu grupy osoba odpowiedzialna, zwana 
dalej kierownikiem grupy. 

8. Morganizowane grupy wybierają spośród siebie 
kierownika grupy (trener, opiekun, instruktor), 
który reprezentuje grupę przed dyrektorem szko-
ły oraz ustala z nim sprawy organizacyjne,  
a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie 
grupy zgodne z punktami regulaminu.  

9. Wejście na halę i korzystanie z pomieszczeń 
odbywa się na podstawie podpisanej umowy 
najmu. 

§ 3 

1. Ma korzystanie z hali sportowej pobierane są 
opłaty według stawki godzinowej ustalonej w 
cenniku zawartym  w załączniku nr 4 do uchwały. 

2. Opłata, ustalona zgodnie z zarządzeniem Wójta 
Gminy Oława, powinna zostać wpłacona na kon-
to Gminnego Pentrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji zs. w Oławie w terminie zgodnym z umową 
najmu pomieszczeń hali sportowej lub gotówką 
w kasie Urzędu Gminy Oława. Sprawy rozliczeń 
finansowych kar i odszkodowań będzie regulo-
wała dana umowa najmu.  

3. Ustala się minimalny czas wynajmu przez osoby 
indywidualne lub zorganizowane grupy boiska 
hali sportowej na gry zespołowe – 1 godzinę (60 
minut). 

§ 4 

1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są 
używać strojów sportowych oraz obuwia spor-
towego na podeszwie niebrudzącej nawierzchnię 
boiska (podeszwa halowa). 

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące 
zajęcia zobowiązuje się dos 
1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć, 
2) utrzymania czystości w obiekcie, 
3) zabezpieczenia mienia wartościowego we 
własnym zakresie, 

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i po-
rządkowych, 

5) podporządkowania się poleceniom pracowni-
ków obsługi. 

3. Ma bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu 
hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący za-
jęcia oraz organizatorzy zawodów (kierownicy 
grup), imprez sportowych i innych. 

4. Mabrania się wnoszenia na halę sportowąs 
1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przed-
miotów, materiałów wybuchowych, wyro-
bów pirotechnicznych, materiałów grożących 
pożarem; 

2) środków odurzających lub substancji psycho-
tropowych; 

3) puszek, butelek itp. wykonanych z kruchego 
lub twardego materiału; 

4) napojów alkoholowych. 
5. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakazs 
1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, 
2) wstępu osobom w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju 
środków odurzających, 

3) wprowadzania zwierząt. 
6. Osoby naruszające porządek publiczny lub prze-
pisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z 
terenu hali sportowej niezależnie od ewentual-
nego skierowania sprawy na drogę postępowa-
nia administracyjnego. 

7. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali 
sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną 
za wyrządzone szkody. 

8. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do 
zapoznania z niniejszym regulaminem i prze-
strzegania go.  

9. W razie łamania regulaminu przez grupy korzy-
stające z hali, dyrektor GPKSiR ma prawo wy-
kreślić grupę z harmonogramu na czas nieokre-
ślony. 
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Załwiznik nr 2 do uihwały Rady Gminy Oława 
nr XXXVI/244/2009 z dnia 26 styiznia 2009 r. 
(poz. 1575) 
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Załwiznik nr 3 do uihwały Rady Gminy Oława 
nr XXXVI/244/2009 z dnia 26 styiznia 2009 r. 
(poz. 1575) 
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Załwiznik nr 4 do uihwały Rady Gminy Oława 
nr XXXVI/244/2009 z dnia 26 styiznia 2009 r. 
(poz. 1575) 
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UCHWAŁA RADY GMINY NWIĘTA GATARZYNA 
NR XXV/196/09 

z dnia 26 marca 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy uliiy w Radwaniiaih 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy owięta Katarzyna uchwala, co następujes 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwy ulicy w miejscowości Radwanice 
drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 
jako działka nr 299/14 – „Wesoła”; 
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy 
ewidencyjnej gruntów w skali 1s2000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRMEWODNIPMZPW RADW 
 

JERZY WOŹNIAK 
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Załwiznik do uihwały Rady Gminy Nwipta Gata-
rzyna nr XXV/196/09 z dnia 26 maria 2009 r. 
(poz. 1576) 
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ZARZIDZENIE PREZYDENTA MIASTA NWIDNICY 
NR 0151-101/09 

z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie wymagań, iakie powinni spełniać przedsiprioriy uriegaiwiy 
sip o uzyskanie zezwolenia w zakresie oihrony przed rezdomnymi zwierzp-
tami, prowadzenia sihronisk dla rezdomnyih zwierzwt, a takpe grzerowisk 
                          i spalarni zwłok zwierzpiyih i iih izpśii 

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
z późn. zm.) zarządza się, co następujes 

 
 

§ 1 

Marządzenie ustala wymagania, jakie powinni speł-
niać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdom-
nych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części. 

§ 2 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać 
następujące wymaganias 
1) Dysponować odpowiednim wyposażeniem, a w 
szczególnościs 
a) urządzeniami przystosowanymi do wyłapy-
wania i obezwładniania zwierząt, 

b) pojazdem przystosowanym do transportu 
zwierząt, 

c) środkami służącymi do zabezpieczenia zwie-
rząt podczas transportu (np. klatkami); 

2) Posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pi-
semne oświadczenie o gotowości do odbioru 
zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowa-
dzącym schronisko dla zwierząt; 

3) Prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych. 

§ 3 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 
powinien spełniać następujące wymaganias 
1) Dysponować nieruchomością, na której bę-
dzie zlokalizowane schronisko; 

2) Dysponować odpowiednim wyposażeniem 
niezbędnym do właściwego prowadzenia 
schroniska, w szczególnościs 
a) urządzeniami przystosowanymi do wyła-
pywania i obezwładniania zwierząt, 

b) pojazdem przystosowanym do transportu 
zwierząt, 

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania 
zwłok zwierzęcych, 

d) piecem do spalania zwłok zwierzęcych  
z zastrzeżeniem ust. 2, 

e) urządzeniem warzelnym do przygotowania 
pokarmu, 

f) środkami służącymi do transportu zwierząt 
(np. klatkami). 

2. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do 
spalania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien 
przedłożyć stosowną umowę gwarantującą od-
biór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne 
oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok 
zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w zakresie zbierania, przechowywa-
nia, operowania, przetwarzania, wykorzystywa-
nia lub usuwania zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 4 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie miejskiego schroniska 
dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać na-
stępujące wymaganias 
1) Dysponować odpowiednim wyposażeniem 
niezbędnym do właściwego prowadzenia 
schroniska, w szczególnościs 
a) urządzeniami przystosowanymi do wyła-
pywania i obezwładniania zwierząt,  

b) pojazdem przystosowanym do transportu 
zwierząt,  

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania 
zwłok zwierzęcych,  

d) piecem do spalania zwłok zwierzęcych  
z zastrzeżeniem ust. 2,  

e) urządzeniem warzelnym do przygotowania 
pokarmu,  

f)  środkami służącymi do transportu zwierząt 
(np. klatkami). 

2. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do 
spalania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien 
przedłożyć stosowną umowę gwarantującą od-
biór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne 
oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok 
zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w zakresie zbierania, przechowywa-
nia, operowania, przetwarzania, wykorzystywa-
nia lub usuwania zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 5 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i 
ich części powinien spełniać następujące wyma-
ganias 
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1) dysponować nieruchomością, na której bę-
dzie zlokalizowane grzebowisko; 

2) dysponować odpowiednim wyposażeniem 
niezbędnym do właściwego prowadzenia 
grzebowiska, w szczególnościs 
a) środkami służącymi do transportu zwłok 
zwierzęcych i ich części, 

b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok 
zwierzęcych lub ich części, 

c) pojazdem przystosowanym do transportu 
zwłok zwierzęcych i ich części, 

d) chłodnią do czasowego przetrzymywania 
zwłok zwierzęcych z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do 
czasowego przetrzymywania zwłok zwierzę-
cych, wówczas powinien przedłożyć stosowną 
umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych 
lub przedstawić pisemne oświadczenie o goto-
wości do odbioru zwłok zwierzęcych przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w za-
kresie zbierania, przechowywania, operowania, 
przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania 
ubocznych produktów zwierzęcych. 

§ 6 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
spalania zwłok zwierzęcych i ich części powinien 
spełniać następujące wymaganias 
1) dysponować nieruchomością, na której bę-
dzie zlokalizowana spalarnia; 

2) dysponować odpowiednim sprzętem nie-
zbędnym do właściwego prowadzenia spalar-
ni, a w szczególnościs 
a) pojazdem przystosowanym do transportu 
zwłok zwierzęcych i ich części, 

b) piecem do spalania zwłok zwierzęcych i 
ich części, 

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania 
zwłok zwierzęcych z zastrzeżeniem ust. 2, 

d) środkami do przechowywania bądź gro-
madzenia odpadów powstałych w proce-
sie spalania bądź posiadać umowę gwa-
rantującą odbiór bądź pisemne oświadcze-
nie o gotowości do odbioru odpadów po-
wstałych w procesie spalania. 

2. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do 
czasowego przetrzymywania zwłok zwierzę-

cych, wówczas powinien przedłożyć stosowną 
umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych 
lub przedstawić pisemne oświadczenie o goto-
wości do odbioru zwłok zwierzęcych przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w za-
kresie zbierania, przechowywania, operowania, 
przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania 
ubocznych produktów zwierzęcych. 

§ 7 

Przez dysponowanie nieruchomością, o której mo-
wa w § 3 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1 
pkt 1, należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego 
do nieruchomości, wynikającego z prawa własno-
ści, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczo-
nego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiąza-
niowego przez okazanie stosownego dokumentu 
bądź umowy. 

§ 8 

Wymagania ustalone w zarządzeniu nie uchybiają 
innym wymaganiom wynikającym z odrębnych 
przepisów prawa, które przedsiębiorca winien speł-
nić z uwagi na rodzaj podejmowanej działalności 
poprzez uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń 
itp. 

§ 9 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi 
Departamentu Infrastruktury Miasta. 

§ 10 

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

§ 11 

Marządzenie podaje się do publicznej wiadomości w 
formie elektronicznej na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w owidnicy oraz w formie pi-
semnej na ogólnodostępnych tablicach informacyj-
nych Urzędu Miejskiego w owidnicy. 
 
 

PREMWDENT MIASTA 
 

WOJCIECH MURDZEK
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1578 
 
 

Zestawienie danyih dotyizwiyih izynsziw naimu lokali mieszkalnyih nienalepwiyih do purliiznego  
zasoru mieszkaniowego za II piłroize 2008 roku połoponyih na orszarze Miasta i Gminy Mirsk 

 
Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-

niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 
 

 
 

BURMISTRM 
MIASTA I GMINW 

 
ANDRZEJ JASIŃSKI 
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1579 
 

Zestawienie danyih dotyizwiyih izynsziw naimu lokali mieszkalnyih nienalepwiyih do purliiznego  
zasoru mieszkalnego za 2008 rok połoponyih na orszarze Gminy Radkiw 

 
Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-

niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 
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BURMISTRM 
 

JAN BEDNARCZYK 
 

 



 
 –  8788  –   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaćs 

1) w punktach sprzedażys 

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

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

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

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

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

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

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

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronies https//www.duw.pl 
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