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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  
NR XXIX/999/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatdow stanowiacycp docpod audóetu 
Gminy Wrocław darta płatnicza 

 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.1)) 
w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 199r r. Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późń. zm.2)) Rada Miejska Wro-
cławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dopuszcza się zapłatę podatków  stanowiących  
dochód  budżetu  Gminy Wrocław kartą płatniczą. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

 

 

§ 3 

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

WICEPRZEWODNICZZCW 
RADW MIEJSKIEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 

________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 12r1, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. r1r, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz.1806, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 16r, poz. 1r59, z 2005 r. Nr 1r2, poz. 1441, z 2005 r. Nr 1r5, poz. 145r, z 2006 r. Nr 1r, 
poz. 128, Nr 181, poz. 133r, z 200r Nr 48, poz. 32r, Nr 138, poz. 9r4, Nr 1r3, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. r32, Nr 85, poz. r2r, Nr 143, poz. 1199,  
z 2006 r. Dz. U. Nr 66, poz. 4r0, Nr 104, poz. r08, Nr 21r, poz.1590, Nr 225, poz. 1635, z 200r r. Dz. U. Nr 105, poz.r21, 
Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 16r1, Nr 112, poz. r69, Nr 192, poz. 13r8, z 2008 r. Dz. U. Nr 118,  
poz. r45, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  
NR XXIX/1000/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany ucpwały nr XII/351/03 Rady Miejsdiej Wrocławia w spra-
wie ustalenia liczay pundtow sprzedaóy napojow zawierajacycp powyóej 
4,5% aldopolu (z wyjatdiem piwa), przeznaczonycp do spoóycia poza miej-
scem sprzedaóy i w miejscu sprzedaóy oraz zasad usytuowania na terenie 
   miasta Wrocławia miejsc sprzedaóy i podawania napojow aldopolowycp 

 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.1)) 
w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwoici i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 200r r. 
Nr r0, poz. 4r3, z późn. zm.2)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XII/351/03 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 18 wrzeinia 2003 r. w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), prze-
znaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 
w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na 
terenie miasta Wrocławia miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Doln. 
Nr 20r, poz.2950, z późn. zm.3)) § 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„§ 1 
Ustala się dla Wrocławia liczbę punktów sprzedaży 
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży – nieprzekraczającą 800.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 3 

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

WICEPRZEWODNICZZCW 
RADW MIEJSKIEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 

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

poz. 984, Nr 153, poz. 12r1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. r1r i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 16r, poz. 1r59, z 2005 r. Nr 1r2, poz. 1441 i Nr 1r5, poz. 145r, z 2006 r. Nr 1r, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 133r, z 200r r. Nr 48, poz.32r, Nr 138, poz. 9r4 i Nr 1r3, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 200r r. Nr 115, poz. r93 i Nr 1r6, poz. 1238. 
3) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 143, poz. 2426 oraz z 2006 r. Nr 38, 

poz.5r9. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  
NR XXIX/1003/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany ucpwały nr VI/127/07 Rady Miejsdiej Wrocławia w sprawie 
odreślenia tryau zlecania zadań pualicznycp oraz udzielenia dotacji z audóetu 
Gminy Wrocław, sposoau jej rozliczania oraz dontroli zadań zlecanycp podmio-
tom niezaliczanym do sedtora finansow pualicznycp i niedziałajacycp w celu 
osiagnięcia zysdu na zadania inne nió odreślone w ustawie z dnia 24 dwietnia 
               2003 r. o działalności poóytdu pualicznego i o wolontariacie 

 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.1)) 
oraz art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.2)), w związku z art. 1r6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.3)) 
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr VI/12r/0r Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 15 marca 200r r. w sprawie okreilenia try-
bu zlecania zadań publicznych oraz udzielenia dota-
cji z budżetu Gminy Wrocław, sposobu jej rozlicza-
nia oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom nieza-
liczanym do sektora finansów publicznych i niedzia-
łających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne 
niż okreilone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalnoici pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoiląskiego 
Nr 99, poz. 1193) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 Realizacja zadań publicznych odbywa się 
poprzez ich zlecenie przez Miasto w drodze wy-
boru ofert.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3 Prezydent Wrocławia występując z inicja-
tywą zlecenia realizacji zadań publicznych finan-
sowanych lub dofinansowywanych z budżetu 
Miasta w formie dotacji umieszcza listę tych za-
dań na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wro-
cławia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na miejskiej stronie internetowej okreilając: 
1) rodzaj zadania; 
2) wysokoić irodków publicznych przeznaczo-

nych na realizację zadania; 
3) termin i warunki realizacji zadania; 
4) zasady przyznawania dotacji; 
5) warunki, jakie powinien spełniać podmiot 

występujący z ofertą realizacji zadania; 
6) termin składania ofert na realizację zadania; 
r) termin, tryb i kryteria stosowane przy ocenie 

i wyborze oferty.”; 
3) w § 4: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) działania, których celem jest przyznawa-
nie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych 
lub fizycznych, których przyznanie nie jest in-
tegralną częicią zgłoszonego projektu;”, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) budowę, przebudowę budynków lub bu-
dowli, których realizacja nie jest integralną 
częicią zgłoszonego projektu;”, 

c) po punkcie 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
„9) zakup budowli, budynków lub lokali, za-
kup gruntów.”; 

4) w § 5: 
a) w ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) koszt całkowity realizacji zadania oraz 
wysokoić wnioskowanej kwoty dotacji;”, 

b) w ust.1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9) inne informacje wymagane zgodnie z 
ogłoszeniem.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Zlecenie realizacji zadania publicznego ma 
miejsce również w przypadku, gdy została 
złożona jedna oferta.”; 

5) w § 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) wykonanie zadania w sposób efektywny, 
oszczędny i terminowy.”; 

6) § r otrzymuje brzmienie: 
„§ r. 1. Wyboru ofert dokonuje się w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od daty wyznaczonej na 
jej złożenie. 
2. W celu rozpatrzenia ofert Prezydent Wrocła-

wia może powołać komisje.”; 
r) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8 Ogłoszenie o wyborze ofert zamieszcza się 
niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego Wrocławia oraz na miejskiej stronie inter-
netowej okreilając: 
1) nazwę podmiotu dotowanego; 
2) zadanie zlecone do wykonania; 
3) wysokoić przyznanej dotacji; 
4) wysokoić całkowitego kosztu realizacji zada-

nia.”; 
8) w § 9: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na 
jaki dotacja została przyznana, i termin jego 
wykonania;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoiląskiego Nr 8 –  65r  – Poz. 159 i 160 

3. Umowa o której mowa w ust. 1, wy-
maga formy pisemnej pod rygorem 
nieważnoici. Załącznikiem do umowy 
stanowiącym jej integralną częić jest 
złożona przez organizację pozarządową 
oferta realizacji zadania.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 3 

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

WICEPRZEWODNICZZCW 
RADW MIEJSKIEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 

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

poz. 984, Nr 153, poz. 12r1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. r1r i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 16r,poz.1r59, z 2005 r. Nr 1r2, poz. 1441 i Nr 1r5, poz. 145r, z 2006 r. Nr 1r, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 133r, z 200r r. Nr 48, poz. 32r, Nr 138, poz.9r4 i Nr 1r3, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 12r1, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 16r, poz. 1r59, z 200r r. Nr 1r3, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,  
poz. r08, Nr 1r0, poz. 121r i 1218, Nr 18r poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 200r r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.58r,  
Nr 115, poz.r91 i Nr 140, poz.984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112. 
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 PREZES  Wrocław, dnia 12 stycznia 2009 r.  
 URZĘDU REGURACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-2/2009/11/VI-D/DB 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 10r1, z 2001 r. 
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12r1 i Nr 169, 
poz. 138r, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 1r0, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr r8, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524) i art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 199r r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. r08, Nr 158, poz. 1123 i Nr 1r0, poz. 121r, 
z 200r r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. r90 i Nr 130, 
poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), 

po rozpatrzeniu wniosdu 

przedsiębiorstwa energetycznego  
RWE Polska Contracting Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 012 rr6 122,  
zwanego w dalszej częici decyzji Przedsiębiorstwem,  

zawartego w piimie z dnia 8 stycznia 2009 r.  

postanawiam 
 
zmienić moją decyzję z dnia 6 grudnia 200r r. nr OWR-4210-40/200r/11/VI-A/DB, zmienionej decyzją  
z dnia 11 czerwca 2008 r. nr OWR-4210-22/2008/11/VI-B/GM oraz decyzją z dnia 14 listopada 2008 r., 
nr OWR-4210-62/2008/11/VI-C/DB, w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla cie-
pła, wydłużając ten okres do dnia 30 kwietnia 2009 r. 
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UZASADNIENIE 
 
Decyzją Prezesa URE z dnia 6 grudnia 200r r. nr OWR-4210-40/200r/11/VI-A/DB, zmienionej decyzją  
z dnia 11 czerwca 2008 r. nr OWR-4210-22/2008/11/VI-B/GM oraz decyzją z dnia 14 listopada 2008 r., 
nr OWR-4210-62/2008/11/VI-C/DB, zatwierdzono taryfę dla ciepła z okresem obowiązywania do  
31 stycznia 2009 r.  

Pismem z dnia 8 stycznia 2009 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji zatwierdzają-
cej taryfę dla ciepła polegającą na wydłużeniu okresu jej obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2009 r.  

Zgodnie z art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ja wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmia-
nie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Zmianie ostatecznej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. Za zmianą decyzji, polegającej na 
wydłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, przemawia interes społeczny, gdyż ceny i stawki 
opłat za ciepło pozostaną na tym samym poziomie. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – za moim poirednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 199r r. – Prawo energetyczne oraz art. 4r946 pkt 1 i 
art. 4r94r § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadoić wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartoici przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w 
całoici lub w częici (art. 4r949 Kodeksu postępowania cywilnego). 
Odwołanie należy przesłać na adres POŁUDNIOWO-ZACAODNIEGO ODDZIAŁU UERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGEUWKI ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–5r;  50-032 Wrocław. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 4r ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie 
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACAODNIEGO 

 ODDZIAŁU UERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGEUWKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU  

z dnia  8 stycznia 2009 r. 

w sprawie podania do pualicznej wiadomości informacji o sdładzie  
Rady Miasta Oleśnicy 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 154r z 
późn. zm.) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu podaje do publicznej wiado-
moici, iż: 

 
 

• Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 18 wrzeinia  
200r r. sygn. akt III SA/Wr 289/0r stwierdził nieważnoić uchwały Rady Miasta Ole-
inicy nr  IV/20/200r z dnia 26 stycznia 200r r. w sprawie stwierdzenia wygainięcia 
mandatu radnego Piotra Karasda, w okręgu wyborczym nr 1, oraz okreilił, iż uchwała 
nie może być wykonana. 

• Liczba radnych Rady Miasta Oleinicy uległa zwiększeniu z 21 do 22 radnych.   
 
 
 

KOMISARZ WWBORCZW 
WE WROCŁAWIU 

 
WACŁAWA MACIŃSKA 
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU  

z dnia  8 stycznia 2009 r. 

w sprawie podania do pualicznej wiadomości informacji o sdładzie Rady 
Gminy Zawonia 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 154r, z późn. zm.) Komisarz Wybor-
czy we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomoici, iż: 

 
 

• Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12 wrzeinia  
200r r. sygn. akt III SA/Wr 259/0r stwierdził nieważnoić uchwały Rady Gminy Za-
wonia nr  IV/32/200r z dnia 26 lutego 200r r. w sprawie stwierdzenia wygainięcia 
mandatu radnego Krzysztofa Rewicdiego, w okręgu wyborczym nr 9, oraz okreilił, iż 
uchwała nie może być wykonana. 

• Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12 wrzeinia 200r 
r. sygn. akt III SA/Wr 258/0r stwierdził nieważnoić uchwały Rady Gminy Zawonia 
nr  IV/31/200r z dnia 26 lutego 200r r. w sprawie stwierdzenia wygainięcia man-
datu radnego Waldemara Bartnida, w okręgu wyborczym nr 11, oraz okreilił, iż 
uchwała nie może być wykonana. 

• Liczba radnych Rady Gminy Zawonia uległa zwiększeniu z 15 do 1r radnych.   
 

KOMISARZ WWBORCZW 
WE WROCŁAWIU 

 
WACŁAWA MACIŃSKA 
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU  

z dnia  12 stycznia 2009 r. 

o wynidacp wyaorow uzupełniajacycp do Rady Gminy Święta Katarzyna 
przeprowadzonycp w dniu 11 stycznia 2009 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 154r, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy we Wro-
cławiu podaje do publicznej wiadomoici wyniki wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy Święta Katarzyna przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 
2009 r. 

 
 

I 
 

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 
B. Wybierano 1 radnego spoiród 5 kandydatów zgłoszonych na 5 listach kandydatów. 
C. Wybrano 1 radnego. 
D. Uprawnionych do głosowania było 3 603 osób. 
E. Wydano kart do głosowania 366 wyborcom. 
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 366, to jest 

10,16% uprawnionych do głosowania. 
G. Głosów ważnych oddano 364, to jest 99,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 
A. Głosów nieważnych oddano 2, to jest 0,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

II 

Wynidi wyaorow: 

Odręg wyaorczy nr 3, w którym wybierano 1 radnego. 
A. Wybory odbyły się. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 366. 
D. Głosów ważnych oddano 364. 
E. Radnym został wybrany: 
z listy nr 1              KWW SIECHNICE 2010 PRUS 
1) UŠÁK Milan 
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

KOMISARZ WWBORCZW 
WE WROCŁAWIU 

 
WACŁAWA MACIŃSKA 
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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGURACJI ENERGETYKI 

w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: 
RWE Polsda Contracting 

Społda z ograniczona odpowiedzialnościa 
z siedzibą we Wrocławiu 

W dniu 8 stycznia 2009 r. decyzją Prezesa URE nr PCC/rr3-ZUO-A/11/W/ 
/OWR/2009/GM dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalnoici w 
zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla Przedsiębiorcy RWE Polska Con-
tracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoicią z siedzibą we Wrocławiu 

 
 

Uzasadnienie 
 

Decyzją z dnia 3 lutego 1999  roku nr PCC/rr3/11/W/3/99/ZJ ze zmianami udzielono 
Przedsiębiorcy koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, na okres do 31 grudnia  
2025 roku. 
W dniu 16 grudnia 2008 r. wpłynął wniosek przedsiębiorcy, w którym Przedsiębiorca 
wniósł o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 1999 roku 
nr PCC/rr3/11/W/3/99/ZJ ze zmianami, w związku ze zmianą nazwy Spółki. 
 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 10r1 ze zmianami) w związku z art. 30 
ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 199r r. – Prawo energetycz-
ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
decyzją z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmienił swoją decyzję z dnia 3 lutego 1999 r.  
nr PCC/rr3/11/W/3/99/ZJ ze zmianami, w sprawie zmiany koncesji w zakresie przesy-
łania i dystrybucji ciepła. 

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnoiląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-r1/340-64-r4, 

– Dolnoiląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-r5/r64-r2-99, 

– Dolnoiląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-r6/856-08-00 w. 401, 

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

tel. 0-r4/849-40-r0, 

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

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-r1/340-62-02. 
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Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-r1/340-62-54. Ureić wydawanych dzienników dostępna jest  

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