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UCHWAŁA NR XL/319/2010
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie obniżenia realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku art. 42 ust. 6
i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zm.):
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy do wymiaru godzin:
1) dyrektorzy szkół i przedszkola – 4 godziny obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin,
2) zastępcy dyrektorów szkół – 9 godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin.
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących sta-

nowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli,
którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na
stronie internetowej BIP Gminy Lądek-Zdrój.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Leszek Pazdyk
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UCHWAŁA NR XL/320/2010
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XL/424/05 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia
o różnym pensum godzin w Gminie Lądek-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7, pkt 1
i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 1 dodaje się ust. 5 o treści „Ustalenia
ust. 1 mają zastosowanie niezależnie od przydzielonego nauczycielowi wymiaru etatu na stanowiskach o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Leszek Pazdyk
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UCHWAŁA NR XL/321/2010
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/345/04 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród w Gminie Lądek-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 49 ust. 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala
cię, co następuje:
§ 1. W § 5 dodaje się ust. 3 o treści: „Nagroda
Burmistrza Lądka-Zdroju może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą lub dobrą
ocenę pracy”.
587

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Leszek Pazdyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4356 –

Poz. 588,589

588
UCHWAŁA NR XL/322/2010
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6
i art. 91 d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/236/09 z dnia 26 lutego 2009 r. Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju w sprawie: „Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój” wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się:
1) w § 5 tabela wiersz 4 otrzymuje brzmienie „wychowawca klasy: w gimnazjum – 120 zł, szkole
podstawowej, liceum, przedszkolu – 110 zł”
2) w § 6 dodaje się ust. 4 o treści: „Dodatek ten
przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego”.
3) w § 9 dodaje się ust. 4 o treści „Dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za które na-

4)

5)

1)
2)
3)

uczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego”.
§ 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi
wyróżniającemu się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,
spełniającemu co najmniej 6 warunków zawartych w regulaminie w § 11 ust 1”.
w § 10 dodaje się ust. 8 o treści: „Dodatek motywacyjny przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego”.
2. Skreśla się:
w § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. c
w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. c
w § 11 ust. 1 pkt. 4 lit. a

§ 2. Pozostała część uchwały pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Leszek Pazdyk
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UCHWAŁA NR XLV/273/09
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy
Stronie Śląskie

Na podstawie art. 6 ust. 2 4a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Nr 236, poz. 2008, ze
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następującą górną stawkę opłaty za wywóz i składowanie odpadów komunalnych

od mieszkańców: 240 złotych brutto za tonę. Ustala
się następującą stawkę opłaty za odbiór i transport
nieczystości ciekłych: 40 zł brutto za 1 m3.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.LF.0914-4/10 z dnia 26 lutego 2010 r. do WSA we Wrocławiu na § 1 zdanie pierwsze uchwały)
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXXIX/340/06 z dnia 31 marca 2006
roku.

Poz. 589,590,591

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Suliński
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UCHWAŁA NR XLV/533/2010
RADY MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 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
zm.), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych − w wysokości 68,00 zł netto/m3.
§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tzn.
z podziałem na co najmniej dwa strumienie odpadów − w wysokości 25 zł netto/m3.
§ 3. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych − w wysokości 30 zł netto/m3.

1. Nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej
Porębie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
2. Nr XXXI/370/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XX/201/08 Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2008 r. w
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Grzegorz Sokoliński

§ 4. Traci moc uchwała:
5 90
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UCHWAŁA NR LIII/253/2009
RADA MIEJSKA W ŻAROWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna, gmina Żarów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717,

z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą
nr XXV/134/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
26 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności
ustaleń planu miejscowego ze studium uwarun-
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kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, Rada Miejska w Żarowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna, gmina
Żarów.
2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali
1 : 1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym
legendą.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.
§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące projektowanego przeznaczenia terenu, w przypadku gdy ustalenia planu
nie wprowadzają zmiany, dotyczą również istniejącego przeznaczenia. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) RM
– tereny zabudowy zagrodowej,
2) MN
– tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
3) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z uzupełniającą funkcją usługową,
4) U
– tereny zabudowy usługowej,
5) Ro
– tereny ogrodów,
6) ZP
– teren zieleni urządzonej,
7) ZI
– tereny zieleni izolacyjnej,
8) ZN
– tereny zieleni niskiej,
9) R
– tereny użytkowane rolniczo,
10) ZL
– tereny leśne i zadrzewienia,
11) WS
– tereny wód powierzchniowych,
12) KD
– tereny komunikacji samochodowej:
− KD-L – ulice klasy lokalnej,
− KD-D – ulice klasy dojazdowej,
− KDW – ulice wewnętrzne,
− KP-P – ulice ruchu pieszego.
2. Ustala się następujące szczegółowe przeznaczenie i zagospodarowanie poszczególnych
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
oznaczonych na rysunku planu:
1) Jednostka urbanistyczna A
− A.1R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− A.2ZI – Zieleń izolacyjna od projektowanej drogi
klasy zbiorczej (KD-Z 1/2).
− A.3MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− A.4MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działce oraz zasada podziału terenu na
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zawarte są w ust. 9.

− A.5MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− A.6MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− A.7U – Teren usług rzemieślniczych. Ustala się
użytkowanie terenu bez zmian. Możliwa zmiana
profilu usług. Teren zlokalizowany jest w strefie
„A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie
działania inwestycyjne oraz rodzaj działalności
gospodarczej
wymagają
konsultowania
i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
− A.8U – Istniejący zespół pałacowy nieużytkowany. Pałac wpisany jest do rejestru zabytków
dnia 20 września 1983 r. pod nr 949/Wł. Ustala
się adaptację obiektów na cele usługowe z możliwością lokalizacji funkcji mieszkaniowej jako
funkcji towarzyszącej. Teren zlokalizowany jest
w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej
oraz częściowo w strefie ochrony zabytkowych
układów zieleni kształtowanej. Ponadto część
terenu leży w granicach parku wpisanego do rejestru zabytków dnia 17.02.1979 r. pod nr
716/Wł oraz folwarku wpisanego do rejestru zabytków
dnia
29
maja
2000
r.
pod
nr 22/A/00. Budynki oznaczone na rysunku planu ujęte w rejestrze i gminnej ewidencji zabytków objęte są ochroną wraz z terenem posesji,
na której są zlokalizowane. Wszelkie działania
inwestycyjne oraz rodzaj działalności gospodarczej wymagają konsultowania i uzgadniania
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
− A.9U – Zabudowa usługowa (turystyczna).
Ustala się użytkowanie terenu bez zmian. Teren
zlokalizowany jest w strefie „A” ścisłej ochrony
konserwatorskiej oraz w granicach folwarku
wpisanego do rejestru zabytków dnia 29 maja
2000 r. pod nr 22/A/00. Budynek oznaczony na
rysunku planu ujęty w gminnej ewidencji zabytków objęty jest ochroną wraz z terenem posesji,
na której jest zlokalizowany. Wszelkie działania
inwestycyjne oraz rodzaj działalności gospodarczej wymagają konsultowania i uzgadniania
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
− A.10U – Zespół klasztorny, w skład którego
wchodzą: kościół, plebania, cmentarz, ogród
(całość ogrodzona murem). Kościół wpisany
jest do rejestru zabytków dnia 24 stycznia
1964 r. pod nr 1045. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian. Teren zlokalizowany jest
w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej
oraz częściowo w strefie ochrony zabytkowych
układów zieleni kształtowanej. Budynki ozna-
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czone na rysunku planu ujęte w rejestrze i
gminnej ewidencji zabytków objęte są ochroną
wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane. Wszelkie działania inwestycyjne oraz rodzaj działalności gospodarczej wymagają konsultowania i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
− A.11MN – Teren w części zabudowany (budynek jednorodzinny) w części niezabudowany.
Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian. Teren zlokalizowany jest w strefie „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej. Budynek oznaczony
na rysunku planu ujęty w gminnej ewidencji
zabytków, objęty jest ochroną wraz z terenem
posesji, na której jest zlokalizowany. Wszelkie
działania inwestycyjne wymagają konsultowania i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
− A.12MNU – Teren częściowo zagospodarowany
(budynki gospodarcze). Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową z możliwością lokalizacji funkcji usługowej. Teren zlokalizowany jest w strefie „A” ścisłej ochrony
konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne oraz rodzaj działalności gospodarczej
wymagają konsultowania i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
− A.13MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian. Teren zlokalizowany jest w strefie „A”
ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają konsultowania
i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
− A.14ZP – Park wpisany do rejestru zabytków
dnia 17 luty 1979 r. pod nr 716/Wł. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian. Teren zlokalizowany jest w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony zabytkowych układów zieleni kształtowanej. Całość terenu podlega ochronie konserwatorskiej.
Wszelkie działania inwestycyjne wymagają konsultowania i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
− A.15MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami wbudowanymi. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− A.16MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian.
− A.17RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością
realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym
mieszkaniowej jednorodzinnej.
− A.18U – Obiekt remizy straży pożarnej. Ustala
się przeznaczenie terenu bez zmian.
− A.19R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− A.19.1MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują ustalone na rysunku planu:
linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na
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działkach oraz zasada podziału terenu na działki.
Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte
są w ust. 9.

− A.19.2MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− A.19.3MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− A.19.4MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− A.19.5MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− A.19.6MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian.
− A.20MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− A.21R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− A.21.1MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− A.21.2MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− A.21.3MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.
2) Jednostka urbanistyczna B
− B.1MN – Teren w części użytkowany rolniczo
w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna). Ustala się przeznaczenie całego
terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada
lokalizacji budynków na działkach oraz zasada
podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady
i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B.2R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.3ZL – Teren leśny. Ustala się przeznaczenie
terenu bez zmian.
− B.4MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
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zmian z możliwością realizacji uzupełniającej
zabudowy. Dla nowej zabudowy obowiązuje
określona na rysunku planu linia zabudowy
oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.5MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B.6MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian z możliwością realizacji uzupełniającej
zabudowy. Dla nowej zabudowy obowiązuje
określona na rysunku planu linia zabudowy.
− B.7ZP – Teren nieczynnego cmentarza. Ustala
się przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną.
− B.8MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian.
− B.9MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynku
na działce oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B.10MN – Teren w części użytkowany rolniczo
w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna). Ustala się przeznaczenie całego
terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku na działce.
− B.11MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), w części
użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu: linie zabudowy,
zasada lokalizacji budynków na działkach oraz
zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe
zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
Budynek oznaczony na rysunku planu ujęty
w gminnej ewidencji zabytków objęty jest
ochroną wraz z terenem posesji, na której jest
zlokalizowany. Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne.
− B.12MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian.
− B.13RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się
użytkowanie terenu bez zmian z możliwością
realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym
mieszkaniowej jednorodzinnej.
− B.14R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.15MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
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na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.

− B.16MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− B.17MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian.
− B.18MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe
zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B.19RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością
realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym
mieszkaniowej jednorodzinnej.
− B.20MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
− B.21Ro – Uprawy ogrodnicze.
− B.22MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B.23MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B.24ZL – Teren zalesiony. Na terenie znajduje
się stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych
pod nr
296/Arch/67. Ustala się przeznaczenie terenu
bez zmian. Wszelkie prace ziemne w rejonie
stanowiska archeologicznego wymagają zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
− B.25RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością
realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym
mieszkaniowej jednorodzinnej.
− B.26MN – Teren w części użytkowany rolniczo
w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna). Ustala się przeznaczenie całego
terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada
lokalizacji budynków na działkach oraz zasada
podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady
i warunki podziału zawarte są w ust. 9. Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne.
− B.27MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9. Na części terenu
znajduje się stanowisko archeologiczne.
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− B.28MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− B.29R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.30MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B.31MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B.32MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− B.33R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.34MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− B.35Ro – Uprawy ogrodnicze.
− B.36MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− B.37R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.38MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.39Ro – Uprawy ogrodnicze.
− B.40MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.41R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.42R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.43MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.44Ro – Uprawy ogrodnicze.
− B.45MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
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− B.46R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.47MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.48Ro – Uprawy ogrodnicze.
− B.49MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.50R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.51MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− B.52Ro – Uprawy ogrodnicze.
− B.53MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− B.54R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.55MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B.56Ro – Uprawy ogrodnicze.
− B.57MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)w części
użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu linia zabudowy
oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.58MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian z możliwością realizacji uzupełniającej
zabudowy.
− B.59MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian z możliwością realizacji uzupełniającej
zabudowy.
− B.60RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością
realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym
mieszkaniowej jednorodzinnej.
− B.61MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części
niezabudowany. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują
ustalone na rysunku planu linie zabudowy oraz
zasada lokalizacji budynków na działkach.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4362 –

− B.62MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części
niezabudowany. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują
ustalone na rysunku planu linie zabudowy oraz
zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.63MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.64Ro – Uprawy ogrodnicze.
− B.65MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.66MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.67Ro – Uprawy ogrodnicze.
− B.68MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.69R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.70ZL – Teren zalesiony. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.71MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− B.72MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian z możliwością realizacji uzupełniającej
zabudowy.
− B.73MN/U – Zabudowa zagrodowa obecnie
nieużytkowana. Ustala się przeznaczenie terenu
na działalność usługowo-produkcyjną z towarzyszącą funkcją mieszkaniową. Ustala się możliwość adaptacji istniejących obiektów na te cele.
− B.74R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− B.75Ro – Uprawy ogrodnicze.
− B.76MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− B.77MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
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− B.80R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
3) Jednostka urbanistyczna C
− C.1MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują
ustalone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe
zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− C.2MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują
ustalone na rysunku planu linie zabudowy oraz
zasada lokalizacji budynków na działkach.
− C.3MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami wbudowanymi. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością
realizacji uzupełniającej zabudowy. Dla nowej
zabudowy obowiązuje określona na rysunku
planu linia zabudowy.
− C.4RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nowej
zabudowy obowiązuje określona na rysunku
planu linia zabudowy.
− C.5MN/U – Teren częściowo zabudowany (budynek mieszkalno-usługowy) oraz w części
użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce. Budynek oznaczony na rysunku planu ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęty
jest ochroną wraz z terenem posesji, na której
jest zlokalizowany.
− C.6R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− C.7MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− C.8Ro – Uprawy ogrodnicze.
− C.9MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.

− B.78Ro – Uprawy ogrodnicze.

− C.10R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.

− B.79MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu

− C.11R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
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− C.12MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− C.13MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linia zabudowy, zasada lokalizacji budynków na
działkach oraz zasada podziału terenu na działki.
Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte
są w ust. 9.
− C.14Ro – Uprawy ogrodnicze.
− C.15MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na
działkach oraz zasada podziału terenu na działki.
Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte
są w ust. 9.
− C.16MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na
działkach oraz zasada podziału terenu na działki.
Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte
są w ust. 9.
− C.17Ro – Uprawy ogrodnicze.
− C.18R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian. Na terenie
znajduje się stanowisko archeologiczne.
− C.19MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części
użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu: linie zabudowy,
zasada lokalizacji budynków na działkach oraz
zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe
zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− C.20Ro – Uprawy ogrodnicze.
− C.21R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− C.22Ro – Uprawy ogrodnicze.
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linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na
działkach oraz zasada podziału terenu na działki.
Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte
są w ust. 9.

− C.27MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na
działkach oraz zasada podziału terenu na działki.
Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte
są w ust. 9.
− C.28MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na
działkach oraz zasada podziału terenu na działki.
Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte
są w ust. 9.
− C.29Ro – Uprawy ogrodnicze.
− C.30R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− C.31R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− C.32ZL – Teren zalesiony. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.
− C.33Ro – Uprawy ogrodnicze.
− C.34MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− C.35MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− C.36Ro – Uprawy ogrodnicze.
− C.37MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.
− C.38MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.

− C.23MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.

− C.39Ro – Uprawy ogrodnicze.

− C.24MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na
działkach oraz zasada podziału terenu na działki.
Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte
są w ust. 9.

− C.41R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.

− C.25ZI – Zieleń izolacyjna od projektowanej
drogi klasy zbiorczej (KD-Z 1/2).

− C.43ZN – Zieleń niska.

− C.26MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu

− C.40MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.

− C.42MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− C.44MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na
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działkach oraz zasada podziału terenu na działki.
Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte
są w ust. 9.
4) Jednostka urbanistyczna D
− D.1RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
− D.2MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują
ustalone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe
zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− D.3RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
− D.4R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
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− D.14MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części
użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki
podziału zawarte są w ust. 9.
− D.15WS – Wody powierzchniowe. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.16MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian z możliwością realizacji uzupełniającej
zabudowy.
− D.17MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części
użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu: linie zabudowy,
zasada lokalizacji budynków na działkach oraz
zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe
zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.

− D.5MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują
ustalone na rysunku planu linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe
zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.

− D.18WS – Wody powierzchniowe. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.

− D.6R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.

− D.21WS – Wody powierzchniowe. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.

− D.7MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działkach.

− D.22R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.

− D.8Ro – Uprawy ogrodnicze.
− D.9MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
− D.10R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.11MN/U – Zabudowa mieszkaniowa i usług
nieuciążliwych. Ustala się przeznaczenie terenu
bez zmian z możliwością realizacji uzupełniającej zabudowy. Budynek oznaczony na rysunku
planu ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęty jest ochroną wraz z terenem posesji, na
której jest zlokalizowany.
− D.12RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością
realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
− D.13R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.

− D.19R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.20MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian z możliwością realizacji uzupełniającej
zabudowy.

− D.23WS – Wody powierzchniowe. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.24R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.25MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− D.26R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.27MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez
zmian z możliwością realizacji uzupełniającej
zabudowy.
− D.28R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.29RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością
realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki oznaczone na rysunku planu ujęte w ewidencji zabytków nieruchomych objęte są ochroną
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wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane.
− D.30R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.31RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością
realizacji uzupełniającej zabudowy w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki
oznaczone na rysunku planu ujęte w ewidencji
zabytków nieruchomych objęte są ochroną
wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane.
− D.32R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.33MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na
działkach oraz zasada podziału terenu na działki.
Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte
są w ust. 9.
− D.34MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usług nieuciążliwych. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością realizacji uzupełniającej zabudowy.
− D.35MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz ogrody przydomowe. Ustala się
przeznaczenie całego terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− D.36U – Boisko sportowe. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.37MN – Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części
użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu linia zabudowy
oraz zasada lokalizacji budynku na działce.
− D.38MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu
linie zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− D.39RM – Zabudowa zagrodowa. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością
realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
− D.40R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.41WS – Wody powierzchniowe. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.42R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.43MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
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− D.44Ro – Uprawy ogrodnicze.
− D.45MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− D.46MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
− D.47R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.48MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− D.49MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− D.50R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.51R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.52R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala się
przeznaczenie terenu bez zmian.
− D.53MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: linie zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działkach oraz zasada podziału terenu
na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− D.54MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje określona na rysunku planu
linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynku
na działce.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1) Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego formułowane są w odniesieniu do następujących terenów:
a) historycznie ukształtowanej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz mieszkaniowej i usługowej,
b) projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
c) komunikacji,
d) terenów zielonych.
2) Dla terenów obejmujących historycznie ukształtowaną zabudowę: zagrodową, mieszkaniową
jednorodzinną oraz mieszkaniową i usługową
ustala się rehabilitację zabudowy. Możliwa jest
realizacja zabudowy uzupełniającej na tych te-
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renach. Przy realizacji nowej zabudowy obowiązuje nawiązanie do istniejącej linii zabudowy,
wysokości zabudowy sąsiedniej, rodzaju i nachylenia połaci dachowych oraz ich pokrycia,
a także urządzenia działek sąsiednich, faktury i
kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontów
działek. Ustala się zakaz budowy ogrodzeń z
prefabrykowanych elementów betonowych.
W trakcie prac modernizacyjnych możliwa jest
zmiana formy dachów z zachowaniem wymogów określonych w pkt 3 lit. c. Usługi mogą być
realizowane jako wbudowane, a także na wydzielonych działkach z zachowaniem warunków
wynikających z rysunku planu. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych
plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej.
3) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustala się następujące warunki:
a) obowiązują ustalone na rysunku planu linie
zabudowy, w przypadku braku ich oznaczenia na rysunku planu obowiązują odległości
określone w przepisach szczególnych,
b) projekty zagospodarowania działek muszą
uwzględniać relacje z zabudową i urządzeniem działek sąsiednich, a w szczególności:
charakterem zabudowy i kolorystyką elewacji, a także ogrodzeniem frontu działek. Ustala się zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
c) ustala się stosowanie dachów dwuspadowych, symetrycznych o nachyleniu połaci
dachowych w granicach 35°−45°, zalecane
pokrycie dachu dachówką ceramicznąmatową w kolorze czerwonym lub brązowym; dopuszcza się stosowanie architektury
inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej z możliwością stosowania dachów
płaskich,
d) usługi mogą być realizowane jako wbudowane, a także na wydzielonych działkach
z zachowaniem warunków wynikających z
rysunku planu,
e) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej.
4) Ustala się zachowanie istniejącego układu przestrzennego dróg i ulic oraz placów ze względu
na jego historyczny charakter.
5) Ustala się zachowanie drzewostanu towarzyszącego zabudowie, a także zwartych zadrzewień. Wprowadza się obowiązek zagospodarowania zielenią wysoką terenów nienadających
się pod zabudowę, jako zielni spełniającej funkcję ochrony akustycznej, optycznej oraz chroniącej przed negatywnym wpływem projektowanego zainwestowania na tereny sąsiednie.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1) Ochronie podlegają:
a) zasoby środowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny,
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b) zasoby przyrody ożywionej w szczególności
istniejący starodrzew, w tym również wzdłuż
ciągów komunikacyjnych, z wyjątkiem
miejsc związanych z modernizacją i rozbudową układu komunikacyjnego, ewentualną
likwidację należy ograniczyć do minimum;
szczególnej ochronie podlegają drzewa pomnikowe.
2) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczonych na rysunku planu symbolem MN) i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającą zabudową usługową
(oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN/U) obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w przepisach szczególnych dla
poszczególnych rodzajów terenów.
3) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i
technologicznych urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń.
4) Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza
granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
5) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się
będzie w systemie gospodarki komunalnej.
6) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami szczególnymi.
7) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń
ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1) Celem ochrony dziedzictwa kulturowego ustala
się:
a) strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,
zgodnie z granicami oznaczonymi na rysunku planu, obejmującą kościół parafialny
z otoczeniem oraz zespół pałacowo-parkowy.
W strefie tej obowiązują następujące zasady
zagospodarowania:
− pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad działalnością inwestycyjną,
− ochrona obiektów wpisanych do rejestru
zabytków,
− ochrona obiektów wpisanych do ewidencji zabytków,
Zmiana przeznaczenia obiektów, podziały
nieruchomości oraz projektowana przebudowa, rozbudowa, a także remonty wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
b) strefę ochrony układów zabytkowej zieleni
kształtowanej, zgodnie z granicami oznaczonymi na rysunku planu, obejmującą cmentarz oraz park. W strefie tej obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
− należy zachować zabytkowy układ zieleni
oraz pierwotne funkcje terenu,
− zachować przebieg i układ kompozycyjny
alei i szpalerów drzew.
− obowiązuje zakaz wtórnego podziału terenu,
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− przy renowacji urządzeń melioracyjnych
należy dążyć do odtworzenia pierwotnego
systemu wodnego,
− prace renowacyjne oraz inwestycyjne
wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
c) strefę „W” ścisłej ochrony archeologicznej,
zgodnie z granicami oznaczonymi na rysunku planu. W strefie tej obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
− stanowisko archeologiczne objęte strefą
„W” ścisłej ochrony archeologicznej wyłączone
jest
z działalności inwestycyjnej, możliwe jest
wyłącznie prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych, w celu wyeksponowania i zabezpieczenia zachowanych
fragmentów przed zniszczeniem,
− prace porządkowe i konserwatorskie
w obszarze strefy „W” ścisłej ochrony archeologicznej mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod nadzorem archeologicznym,
d) dla wsi strefę „OW” obserwacji archeologicznej, zgodnie z granicami oznaczonymi na
rysunku planu. W strefie tej obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
− projektowane zamierzenia inwestycyjne
na obszarze strefy wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
− prowadzenie prac ziemnych wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz nadzoru archeologicznokonserwatorskiego, nie dotyczy to prowadzenia prac porządkowych oraz rolniczych, nieingerujących w głąb gruntu,
e) ochronę zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych zgodnie z granicami oznaczonymi na rysunku planu. W granicach tych
obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
− projektowane zamierzenia inwestycyjne
na tym terenie wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
− prowadzenie prac ziemnych wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz nadzoru archeologicznokonserwatorskiego, nie dotyczy to prowadzenia prac porządkowych oraz rolniczych, nieingerujących w głąb gruntu,
− obszar stanowisk archeologicznych wyłącza się spod zalesienia.
2) Ochronie podlegają następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:
− kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia −
wpisany do rejestru zabytków dnia 24 stycznia 1964 r. pod nr 1045,
− pałac − wpisany do rejestru zabytków dnia
20 września 1983 r. pod nr 949/Wł,
− park − wpisany do rejestru zabytków dnia
17 lutego 1979 r. pod nr 716/Wł,
− folwark − wpisany do rejestru zabytków dnia
29 maja 2000 r. pod nr 22/A/00,
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− stanowisko archeologiczne oznaczone na rysunku planu − wpisane do rejestru zabytków
archeologicznych pod nr 296/Arch/67;
3) Ustala się ochronę następujących obiektów
figurujących do gminnej ewidencji zabytków:
a) obiektami wpisanymi do gminnej ewidencji
zabytków są:
− stodoła przy ul. Czarnej 6,
− zespół pałacowy: oficyna pałacowa – ruina; obora, obecnie pieczarkarnia, stodoła, budynek gospodarczy, przy ul. Kościelnej,
− dom mieszkalny (obecnie plebania) przy
ul. Kościelnej 6,
− zespół mieszkalno-gospodarczy − młyna:
młyn z częścią mieszkalną, stajnie, stodoła i obory; przy ul. Młyńskiej 5,
− dom mieszkalny przy ul. Młyńskiej 6,
− wieża wodociągowa przy ul. Młyńskiej 6,
− zbiorcza
szkoła
podstawowa
przy
ul. Świdnickiej 1,
− plebania (obecnie dom mieszkalny) przy
ul. Świdnickiej 31,
− dom mieszkalny przy ul. Świdnickiej 38,
− zespół klasztoru: klasztor, obecnie część
korpusu kościoła; mur z bramą (przy
dawnym klasztorze),
− cmentarz przy kościele parafialnym
p.w. Wniebowzięcia.
b) dla budynków figurujących w gminnej ewidencji zabytków ustala się:
− nakaz zachowania budynku w zakresie
bryły, formy i pierwotnego rodzaju pokrycia dachu, układu i wystroju elewacji,
pierwotnej
formy
stolarki
okiennej
i drzwiowej,
− zakaz zmiany wyglądu w sposób niezgodny ze stylem obiektu w zakresie stosowanych materiałów zewnętrznych i kolorystyki,
− przy remoncie elewacji nakaz odtworzeniem historycznych podziałów, detalu
i kolorów, zgodnie z ich pierwowzorem,
− przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej – nakaz dostosowania do
pierwotnej historycznej formy oraz podziałów,
− przy wymianie pokrycia dachu – nakaz
zachowania lub przywrócenia pierwotnego rodzaju pokrycia w zakresie formy
i materiału,
− przy wymianie zabudowy ze względu na
jej zły stan techniczny – obowiązek nawiązania nową zabudową do usytuowania zabudowy wymienianej, do ogólnych
gabarytów i kształtu bryły wymienianej
na nową, z zaleceniem zachowania charakteru pokrycia dachu,
c) dla cmentarza figurującego w gminnej ewidencji zabytków ustala się zachowanie pierwotnej funkcji terenu w formie zieleni urządzonej z zachowaniem wartości historycznych. Wszelkie działania związane z rewaloryzacją terenu wymagają konsultowania
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
1) W obszarze objętym planem terenami przeznaczonymi do realizacji celów publicznych są: tereny dróg publicznych wraz z urządzeniami
pomocniczymi, takimi jak: elementy i urządzenia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy zieleni rozdzielającej itp., tereny ogólnodostępnej
zieleni urządzonej służące powszechnemu wypoczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca związane z prowadzeniem działalności usługowej.
2) Przestrzeń publiczną związaną z komunikacją
należy wyposażyć w obiekty i urządzenia związane z obsługą komunikacji zbiorowej oraz zieleń towarzyszącą; tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej w obiekty małej architektury,
urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi.
Niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni
publicznej ulic i terenów zielonych takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans
z otoczeniem.
3) Lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni
publicznej, jaką tworzą skrzyżowania ulic, powinna być poprzedzona szczegółowym opracowaniem gwarantującym spójność przestrzenno-wizualną tego układu oraz bezpieczeństwo ruchu.
4) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę
mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń
reklamowych wolno stojących, zarówno na terenie działek, jak i w przyległym pasie drogowym.
5) Wprowadzanie elementów reklamowych na
obiektach budowlanych i ogrodzeniach związanych z terenami zabudowy produkcyjnousługowej i usługowej możliwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem,
niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz
dostosowania ich powierzchni i kolorystyki do
miejsca usytuowania.
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN, RM, MN/U obowiązują następujące ustalenia:
a) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na nowo udostępnionych terenach nie może przekraczać 40% powierzchni
działki budowlanej (nie dotyczy terenów zabudowy istniejącej),
b) wysokość projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekraczać dwóch kondygnacji naziemnych łącznie
z poddaszem użytkowym (w tym mieszkalnym). Możliwe jest częściowe lub całkowite
podpiwniczenie budynków,
c) poziom posadowienia parteru budynków
ustala się na ok. 0,5 m ponad poziom terenu
mierzony przy głównym wejściu do budynku,
d) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną minimum 30% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospo-
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darowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze),
e) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
na jednej działce możliwa jest lokalizacja
jednego budynku mieszkalnego, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż
dwóch lokali mieszkalnych; na terenie działki
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną możliwa jest lokalizacja obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z przeznaczeniem terenu (np. garaż),
a także obiektów małej architektury,
f) na terenie zabudowy jednorodzinnej istniejącej i projektowanej należy przewidzieć min.
2 miejsca postojowe stałe, wliczając w to
miejsca garażowe,
g) na działkach usługowych należy zapewnić
odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla
samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których
korzystają osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z przeznaczenia
terenu. Część miejsc postojowych należy
wykonać jako ogólnodostępne.
2) Dla zabudowy usługowej uciążliwość związana
z prowadzoną działalnością usługową nie może
przekraczać granicy terenu, dla którego użytkownik posiada tytuł prawny, a w przypadku
usług wbudowanych nie może wykraczać poza
granice lokalu usługowego.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
1) Część obszaru objętego planem położona jest w
strefie ochrony pośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Wierzbnej − obowiązują zakazy,
nakazy i ograniczenia, wynikające z decyzji Starostwa Powiatowego w Świdnicy nr ROŚ6223/1/42/00-01 z dnia 18 stycznia 2001 r.,
2) Ochronie przed zainwestowaniem podlegają:
tereny użytkowane rolniczo i ogrodów przydomowych, tereny leśne (oznaczone na rysunku
planu symbolami: R, Ro i ZL), tereny zieleni
urządzonej (oznaczone na rysunku planu symbolem ZP) oraz strefy ochronne linii elektroenergetycznej średniego napięcia.
Na tych terenach możliwe są inwestycje związane
z poprawą przestrzeni rolniczej, a także urządzenia
i sieci infrastruktury technicznej (wodociągowe,
gazowe, elektroenergetyczne, łączności ) z zachowaniem warunków ustalonych w ust. 10 pkt 3.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem.
1) Na terenie istniejącej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej istnieje możliwość łączenia, a także wtórnego podziału terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma
charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korekty.
2) Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
możliwa jest modyfikacja zasady podziału przy
zachowaniu następujących kryteriów: zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi,
minimalna powierzchnia działki budowlanej
powstałej w wyniku wtórnego podziału nieruchomości nie może być mniejsza niż 800 m2,
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szerokość frontu działki przylegającej do drogi
publicznej nie może być mniejsza niż 18,0 m.
Wielkości powyższe, w przypadku wtórnego
podziału istniejących działek budowlanych,
mogą być mniejsze, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne.
3) Dla zabudowy usługowej wielkość i forma
działki wynikać będą z potrzeb inwestora.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
1) Na obszarze objętym planem obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu wynikające z wymogów konserwatorskich
ustalonych dla strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy „OW” obserwacji archeologicznej, strefy „W” ścisłej ochrony archeologicznej oraz strefy ochrony zabytkowych
układów zieleni kształtowanej.
2) Ponadto ustala się następujące ograniczenia w
użytkowaniu terenów zieleni urządzonej (ZP)
obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem: obiektów i urządzeń służących
rekreacji
i wypoczynkowi, ochronie środowiska, elementów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3) Zabrania się lokalizowania masztów telefonii
komórkowej na terenie zainwestowania wiejskiego oraz w odległości nie mniejszej niż
1000 m od tej zabudowy.
4) Cześć obszaru objętego planem położona jest
w granicach obszaru potencjalnego zagrożenia
powodzią zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu. Realizację nowej zabudowy należy
uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Gospodarki Wodnej.
5) Na obszarze objętym planem występują urządzenia melioracyjne. Ewentualne kolizje należy
uzgodnić z Dolnośląskim Zarządem Melioracji
i Urządzeń Wodnych.
6) Budynki mieszkalne oraz obiekty związane
z produkcją żywności, przechowywaniem lub
obrotem środkami spożywczymi, zlokalizowane
w sąsiedztwie nieużytkowanych cmentarzy powinny być zaopatrzone w wodę z sieci wodociągowej.
7) Na terenach związanych z produkcja rolną należy zapewnić warunki przechowywania i stosowania nawozów, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się drogami publicznymi:
a) ulicą klasy lokalnej KD-L 1/2, o szerokości w
liniach rozgraniczających od 10,0 m do
20,0 m; minimalna szerokość jezdni 6,0 m,
chodnik obustronny,
b) ulicą klasy dojazdowej KD-D 1/2, o szerokości w liniach rozgraniczających od 10,0 m do
20,0 m; minimalna szerokość jezdni 5,0 m,
chodnik obustronny,
c) drogami wewnętrznymi (KDW), szerokość
w liniach rozgraniczających od 4,0 m do
12,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
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d) w liniach rozgraniczających drogi publicznej
klasy lokalnej (KD-L) dopuszcza się realizację
elementów i urządzeń związanych z obsługą
komunikacji zbiorowej,
e) w liniach rozgraniczających ulic zbiorczych
KD-L ustala się przebieg ścieżek rowerowych. Szczegółowy przebieg winien być
ustalany dla każdej trasy indywidualnie
uwzględniając warunki lokalne.
2) Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
a) ustala się modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie:
− budowy systemu kanalizacji sanitarnej
zakończonej oczyszczalnią ścieków,
− modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowego,
− modernizacji i rozbudowy urządzeń elektroenergetycznych,
− modernizacji istniejącego systemu komunikacyjnego, rozbudowy systemu komunikacji związanej z obsługą projektowanej
zabudowy,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
winny być lokalizowane w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych
w przepisach szczególnych i w porozumieniu
z zarządcą dróg. W przypadku braku możliwości dopuszcza się lokalizację sieci poza liniami rozgraniczającymi drogi na warunkach
określonych przez właścicieli lub zarządców
terenu,
c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej:
− zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci
wodociągowej,
po
jej
rozbudowie
w
uzgodnieniu
i na warunkach określonych przez zarządcę sieci, przy rozbudowie sieci należy
uwzględnić wymagania przeciwpożarowe. W okresie przejściowym możliwe są
rozwiązania lokalne,
− odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do systemu projektowanej
kanalizacji
zakończonej
oczyszczalnią
ścieków. W okresie przejściowym możliwe są rozwiązania lokalne (np. zbiornik
bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa),
− odprowadzanie wód opadowych do istniejących cieków na warunkach określonych przez ich zarządcę lub do gruntu na
terenie działki,
− zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci
elektroenergetycznej na warunkach określonych przez jej zarządcę.
§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, tereny pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 20%.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Robert Kaśków
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Poz. 591
Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/253/
/2009 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku.
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Poz. 591,592
Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/253/
/2009 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku.

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w palnie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy
i zasadach ich finansowania.
1. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna, gm. Żarów.
Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak
również w trakcie dyskusji publicznej.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków
finansowych uchwalenia planu miejscowego wsi Wierzbna, gm. Żarów.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków
i wpływów.
Z prognozy wynika, że nakłady na transformację terenu są niższe niż prognozowane docelowe
wpływy z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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592
5 92

UCHWAŁA NR XXXVI/225/2010
RADY GMINY BORÓW
z dnia 8 lutego 2010 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów
sołectwom Gminy Borów

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35
ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Borów
uchwala, co następuje:

mieszkańców obwieszczeniem, podanym do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Borów
oraz zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borów.

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw w Gminie Borów w sprawie nadania
statutów sołectwom na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.

§ 5. 1. Konsultacje polegać będą w szczególności na pisemnym zgłaszaniu przez mieszkańców
do Wójta Gminy Borów uwag do projektów statutów.
2. Konsultacje podsumowane będą na ogólnym zebraniu sołtysów zorganizowanym w Urzędzie Gminy Borów. 3. Złożone propozycje zmian
do projektów statutów wraz z opinią do nich zostaną przedłożone Radzie Gminy Borów

§ 2. W konsultacjach maja prawo brać udział
wszyscy mieszkańcy Gminy Borów.
§ 3. Konsultacje dotyczące nadania statutów
sołectwom Gminy Borów odbywają się poprzez:
1. wyłożenie projektów statutów do publicznego wglądu w okresie konsultacji w Urzędzie
Gminy w Borowie, ul. Konstytucji 3 Maja 22 (pokój
nr 10),
2. wyłożenie projektów statutów u sołtysów
Gminy Borów w okresie konsultacji, celem udostępnienia ich mieszkańcom, 3. zamieszczenia projektów statutów w okresie konsultacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borów.
§ 4. O terminie i miejscu wyłożenia projektów
statutów sołectw Wójt Gminy Borów zawiadamia
5 92

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Grażyna Kosińska
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UCHWAŁA NR XXXVI/278/09
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad
zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów

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),
art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)
Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulików obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami), do
wysokości ustalonej w tabeli:

§ 1. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach

Stanowisko kierownicze

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie, liczącego:
− 2 oddziały
− 3 oddziały
− 4 oddziały i więcej
Dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej:
− do 7 oddziałów
− od8 do 9 oddziałów
− 10 oddziałów i więcej
Wicedyrektor szkoły (zespołu), liczącej:
− do 7 oddziałów
− od 8 do 9 oddziałów
− od 10 oddziałów i więcej

2.

3.

2. Wymiar zajęć, ustalony zgodnie z ust. 1
odnosi się również do nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli,
którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 2. W uzasadnionych przypadkach można
zwolnić dyrektora szkoły (zespołu szkół), przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1, jeżeli warunki
funkcjonowania szkoły (zespołu szkół), przedszkola
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych pedagoga w wymiarze 20 godzin.
§ 4. Traci moc uchwała nr VII/62/2003 Rady
Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra5 93

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych

Lp.

12
10
8
8
6
4
12
10
8

wie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach, a także
określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sulików.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady:
Franciszek Fleszar
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UCHWAŁA NR XXXIV/216/10
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 23 lutego 2010 r.
zmieniająca statuty sołectw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1,
art. 48 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.)
Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala:
§ 1. W statutach sołectw Gminy Warta Bolesławiecka stanowiących załączniki od numeru 1 do
numeru 10 uchwały nr XV/94/2000 Rady Gminy
w Warcie Bolesławieckiej z dnia 29 lutego 2000
roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw:
1) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28 Wniosek o przyjęcie zadań do realizacji na
obszarze Sołectwa w każdym roku budżetowym
uchwala Zebranie Wiejskie zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym..”
2) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy przeznaczonymi na realizację zadań.”

przedzającego rok budżetowy, którego dotyczy
wniosek.
2. Informację o wysokości środków przewidzianych dla Sołectwa w budżecie Gminy na dany
rok, Sołtys niezwłocznie przekazuje Radzie Sołeckiej i mieszkańcom Sołectwa.
3. Środki funduszu niewykorzystane w danym
roku budżetowym przez Sołectwo nie podlegają
przeniesieniu na rok następny.”
4) § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. Sołtys przedkłada na zebraniu wiejskim
sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych
uchwałą Zebrania Wiejskiego do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

3) § 32 otrzymuje brzmienie:
„32. 1. W celu zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na realizację przedsięwzięć na obszarze Sołectwa Zebranie Wiejskie uchwala
wniosek sołectwa i przedkłada go Wójtowi
Gminy do dnia 30 września każdego roku po-

Przewodniczący Rady:
Adam Maksymczyk
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UCHWAŁA NR XXXIV/217/10
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 23 lutego 2010 r.
zmieniająca statut Osiedla Iwiny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1,
art. 48 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.)
Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala:
§ 1. W statucie Osiedla Iwiny Gminy Warta
Bolesławiecka przyjętego uchwałą nr XIII/58/03
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia
30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu osiedla:
1) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Wniosek o przyjęcie zadań do realizacji
na obszarze Osiedla Iwiny w każdym roku bu-

dżetowym uchwala Ogólne Zebranie Osiedla
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.”
2) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. Osiedle Iwiny dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy przeznaczonymi na realizację zadań.”
3) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. 1. W celu zabezpieczenia w budżecie
Gminy środków na realizację przedsięwzięć na
obszarze Osiedla Iwiny Ogólne Zebranie Osiedla uchwala wniosek i przedkłada go Wójtowi
Gminy do dnia 30 września każdego roku po-
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przedzającego rok budżetowy, którego dotyczy
wniosek.
2. Informację o wysokości środków przewidzianych dla Sołectwa w budżecie Gminy na dany
rok, przewodniczący zarządu osiedla niezwłocznie przekazuje członkom zarządu osiedla i
mieszkańcom Osiedla Iwiny.
3. Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym przez Osiedle Iwiny nie podlegają
przeniesieniu na rok następny.”

Poz. 595,596
konania zadań przyjętych uchwałą Ogólnego
Zebrania Osiedla do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

4) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. Przewodniczący zarządu Osiedla przedkłada na zebraniu osiedla sprawozdanie z wy-

Przewodniczący Rady:
Adam Maksymczyk
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UCHWAŁA NR XXXIV/221/10
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie podziału gminy Warta Bolesławiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16
lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.
U. z 2003 roku, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada
Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:

Numer okręgu
wyborczego
1
2
3
4
5
6
7

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy obszar Gminy
Warta Bolesławiecka dzieli się na 7 okręgów wyborczych.
§ 2. Numery i granice okręgów wyborczych
oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach ustala się w sposób następujący:

Granice okręgu wyborczego
Warta Bolesławiecka
Wartowice
Tomaszów Bolesławiecki
Szczytnica
Wilczy Las
Raciborowice Dolne
Jurków
Raciborowice Górne
Iwiny
Lubków

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym
2
3
2
2
3
2
1

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/238/02 Rady
Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 czerwca
2002r. w sprawie podziału gminy Warta Bolesławiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym.

Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady:
Adam Maksymczyk
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UCHWAŁA NR XL/247/2009
RADY MIASTA OLEŚNICA
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c), d), i),
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 166, 184 ust. 1 pkt 7, 8, 10, art.169 oraz
art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
ze zm.) w związku z art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 222, art. 235−237, art. 239, art. 258, art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
art. 403 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.
U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) Rada Miasta Oleśnicy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości
91.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w
tym:
1) dochody bieżące w wysokości 81.116.340 zł,
z tego:
a) dochody z podatków i opłat w wysokości
19.382.183 zł,
b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 22.485.264 zł,
c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 11.507.515 zł,
d) pozostałe dochody własne w wysokości
673.484 zł,
e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 40.500 zł,
f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości
7.744.446 zł,
g) dotacje celowe na realizację zadań własnych
otrzymane z budżetu państwa w wysokości
602.400 zł,
h) dotacje celowe na zadania realizowane na
podstawie umów lub porozumień między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
w wysokości 376.926 zł,
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej w wysokości 7.500 zł,
j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 15.812.947 zł,
k) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy wysokości 2.483.175 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości 9.883.660 zł,
z tego:
− wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie
33.660 zł,
− wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9.850.000 zł,
2. Przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem
nr 3 w wysokości 18.131.975 zł, pochodzące ze
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Oleśnicę w kwocie 18.000.000
oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 131.975 zł.
3. Rozchody budżetu w wysokości 131.975 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki budżetu w wysokości 109.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a , z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 72.083.749 zł,
w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54.079.711 zł:
− wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane w wysokości 30.550.512 zł,
w tym na wynagrodzenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 116.875 zł,
− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.529.199 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości
5.718.603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
w tym na:

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4380 –

− dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych -samorządowych
instytucji kultury w wysokości 3.260.000 zł,
− dotacje podmiotowe dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych w wysokości 1.094.103 zł,
− dotacje dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w wysokości 1.357.500 zł,
− dotacje celowe przekazane Gminie Oleśnicy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 7.000 zł.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.338.450 zł, w tym na:
− wydatki na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 27.300 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 1.404.600 zł, w na tym
na:
− świadczenia na rzecz osób fizycznych w
wysokości 27.300 zł,
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w wysokości 116.875 zł,
e) wydatki na programy finansowane z pomocy
zagranicznej z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy
w wysokości 11.959 zł,
f) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 562.650 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 36.916.251 zł,
w tym:
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 34.473.251zł,
b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych w wysokości 1.668.000 zł,
w tym na:
− wydatki na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 1.489.000 zł,
c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 650.000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 5,
d) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin
lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 80.000 zł,
e) dotacja celowa przekazana dla Powiatu Oleśnickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5.
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5. Deficyt budżetu w wysokości 18.000.000 zł,
którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Oleśnicę w kwocie
18.000.000 zł.
6. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej
w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na kwotę 131.975 zł finansowane będą
z przychodów pochodzących z wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 131.975 zł.
7. Prognozę kwoty długu Miasta Oleśnicy na
koniec roku budżetowego 2010 i lata następne
określa załącznik nr 6.
§ 2. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową
w wysokości 775.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości na
realizację zadań z zakresu oświaty, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 200.451 zł.
§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości
7.744.446 zł i wydatki budżetu związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
7.744.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości
82.000 zł.
2. Określa się dochody w wysokości 7.500 zł
i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych przez Miasto Oleśnicę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w
wysokości 7.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Określa się dochody w wysokości 376.926
zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 376.926 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 7.
§ 4. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 9.
§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych
w wysokości 4.354.103 zł, w tym:
a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.260.000 zł,
b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wy-
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sokości 1.094.103 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 5.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 2.059.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań
Miasta Oleśnicy, których realizacja może być
zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku w wysokości 862.500 zł,
b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków w wysokości 495.000 zł,
c) dla Gminy Oleśnicy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 7.000 zł,
d) na adaptację budynku przy ul. Reja 10 w Oleśnicy na Forum Kulturalne dla Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości
350.000 zł,
e) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury
i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Oleśnicy w wysokości 200.000 zł,
f) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury
i sprzętu medycznego przez Powiatowy Zespól
Szpitali w Oleśnicy w wysokości 100.000 zł,
g) dla Powiatu Oleśnickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.000 zł.
§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 585.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
w
wysokości
585.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie
120.000 zł.
§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych
z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami nr 10
i 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych
z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi
środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków
niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2010 na pokrycie występującego w ciągu
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roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
1.000.000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym 2010 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości
18.000.000 zł.
§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta
Oleśnicy do zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości ustalonego limitu,
b) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych − do wysokości kwot ustalonych
w załączniku nr 12,
c) z tytułu realizacji programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi
środków pochodzących z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – do wysokości kwot
ustalonych w załączniku nr 13,
d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Oleśnicy i których termin
zapłaty upływa w roku następnym do kwoty
2.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy
do:
a) dokonywania zmian wydatków w granicach
działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie
w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 13,
b) dokonywania zmian wydatków w granicach
działu, polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z
wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 13,
c) dokonywania zmian wydatków w granicach
działu, polegających na przesunięciach między
wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie
nowych wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikami nr 12 i 13,
d) dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych, polegających na przesu-
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nięciach pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi
danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie w rozdziale nowych
wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem
zmian w wydatkach objętych załącznikami
nr 12 i 13,
e) dokonywania zmian polegających na zmniejszeniu wydatku inwestycyjnego i utworzeniu
w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem inwestycyjnym lub nowego wydatku inwestycyjnego w zaplanowanym rozdziale, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikami nr 12 i 13,
f) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie dochodów własnych i wydatków nimi
finansowanych,
g) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
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zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty
1.000.000 zł,
h) udzielania w roku budżetowym pożyczek do
łącznej kwoty 500.000 zł,
i) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
j) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2010
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Zelinka
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Poz. 597
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2009r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - Plan na rok 2010
KLASYFIKACJA
Dział

TREŚĆ

Plan na rok
2010r. [zł]

2

3

Rozdział
Paragraf
1
600

60014
2320

60016
0490
0830
700

70004
0750

0920
0970

70005
0470
0750

0760
0770
0920
0970
710

71035
2020
750

75011
2010

2360

75023
0970
2708
751

75101
2010

Transport i łączność

433 926

Drogi publiczne powiatowe

236 926

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

236 926

Drogi publiczne gminne

197 000

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z usług
Gospodarka mieszkaniowa

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Działalność usługowa

Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącyh gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

180 000
17 000
21 527 215

9 864 515
9 769 515
35 000
60 000

11 662 700
1 000 000
689 000
33 660
9 850 000
37 000
53 040
7 500

7 500
7 500
2 506 522

252 962
247 462
5 500

2 253 560
15 044
2 238 516
6 184

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

6 184

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 184

Dziennik Urzędowy
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75414
2010

75416
0570
756

75601
0350

75615

0310
0320
0330
0340
0500
0910

75616

0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
0910

75618
0410
0480
0490
0590

75621
0010
0020
758

75801
2920

75814
0920

75831
2920
801

80101
0750

80104
2310

80110
0750

Poz. 597
21 000

Obrona cywilna

1 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 000

Straż Miejska

20 000

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20 000
41 815 337

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

65 000

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

65 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

11 796 248

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

11 591 143
1 733
236
78 136
50 000
75 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

5 753 225

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 666 650
117 925
3
367 847
250 000
30 800
160 000
1 100 000
60 000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw

1 715 600

Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z opłat za koncesje i licencje

1 000 000
585 000
130 000
600

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

22 485 264

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia

20 485 264
2 000 000
15 912 947

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

15 730 925

Subwencje ogólne z budżetu państwa

15 730 925

Różne rozliczenia finansowe

100 000

Pozostałe odsetki

100 000

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie

82 022
82 022
130 959

Szkoły podstawowe

35 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

35 000

Przedszkola

70 000

Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

70 000

Gimnazja

25 959

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

14 000

Dziennik Urzędowy
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2707
852

85203
0830
2010

85212
0980
2010

2360

85213

2010

2030

85214
2030

85219
0830
2030
2708
2709
900

90020
0400
921

92116
2320
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samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącyh gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Pomoc społeczna

Poz. 597

11 959
8 561 300

Ośrodki wsparcia

628 400

Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

111 400

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)

517 000

7 032 000
35 000
6 962 000
35 000

40 800

10 800
30 000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

124 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)

124 000

Ośrodki pomocy społecznej

736 100

Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

55 000
448 400
221 000
11 700
7 110

7 110

Wpływy z opłaty produktowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 110
70 000

Biblioteki

70 000

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

70 000

RAZEM DOCHODY

91 000 000

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - Plan na 2010 rok
Wyszczególnienie

Dochody majątkowe
Dochody bieżące

Kwota [zł]

9 883 660
81 116 340
Dochody ogółem

91 000 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4386 –

Poz. 597
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2009r.

DOCHODY MIASTA OLEŚNICY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- plan na rok 2010
L.p.

TREŚĆ

Plan na rok
2010r. [zł]

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dochody z podatków i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody z majątku gminy
Pozostałe dochody własne
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie
Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Suma

19 382 183
22 485 264
21 391 175
673 484
40 500
7 744 446
602 400
376 926
7 500
15 812 947
2 483 175

91 000 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2010
Dział
Rozdział
00
931
957
992

WYSZCZEGÓLNIENIE
Przychody i rozchody budżetu
Miasta Oleśnicy
Przychody ze sprzedaży innych
papierów wartościowych
Nadwyżki z lat ubiegłych
Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów

RAZEM

PRZYCHODY
01 [zł]
18 131 975

ROZCHODY
02 [zł]
131 975

18 000 000
131 975
131 975

18 131 975

131 975

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4387 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4388 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4389 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4390 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4391 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4392 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4393 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4394 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4395 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4396 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4397 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4398 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4399 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4400 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4401 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4402 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4403 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4404 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4405 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4406 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4407 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4408 –

Poz. 597

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4409 –

Poz. 597
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2009r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - plan na rok 2010
Klasyfikacja
Dział

Rozdział

z tego:
Paragraf

Nazwa podmiotu/zadania

Kwota [zł]

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Ole921
92109
2480
śnicy
921
92116
2480
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Suma
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
801
80101
2540
Katolicka Szkoła Podstawowa
Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Klub
801
80104
2540
Malucha Renata Marmajewska
Niepubliczne Przedszkole Anetta Wa801
80104
2540
śniewska, Beata Solecka
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
801
80104
2540
Czarodziejski Ogród Centrum Edukacji i
Sztuki Talent Sp. z o.o.
Niepubliczne Przedszkole U Kubusia
801
80104
2540
Puchatka Euro Trend Sylwia Sendek
Niepubliczne Przedszkole przy Katolic801
80104
2540
kiej Szkole Podstawowej Marian Jankiewicz
Suma
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
851
85111
6220
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
Samodzielny Zespół Publicznych Zakła851
85121
6220
dów Opieki Zdrowotnej
921
92116
6220
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Suma
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych
Działalność wspomagająca rozwój przed750
75075
2820
siębiorczości na terenie Miasta Oleśnicy
Prowadzenie działalności w zakresie
851
85195
2810
profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami
postawy i uszkodzeniami ruchu
Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i
851
85195
2820
psychicznej kobiet po mastektomii oraz
szkoleń z zakresu oświaty prozdrowotnej
Oświata, edukacja, wychowanie w tym:
wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne
854
85495
2820
formy spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież
Parafia Rzymsko Katolicka P.W. Św. Jana
921
92120
2720
Apostoła i Ewangelisty - remont organów
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ko921
92120
2720
ścielnej 6 - remont dachu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ko921
92120
2720
ścielnej 13 - remont dachu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Matej921
92120
2720
ki 17 - remont elewacji
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Okręż921
92120
2720
nej 7 - remont dachu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek
921
92120
2720
27 - remont dachu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek
921
92120
2720
28 - remont dachu

wydatek bieżący

1 900 000

1 900 000

1 360 000
3 260 000

1 360 000
3 260 000

302 343

302 343

119 964

119 964

119 962

119 962

167 950

167 950

191 942

191 942

191 942

191 942

1 094 103

1 094 103

wydatek
majątkowy

0

0

100 000

100 000

200 000

200 000

350 000
650 000

0

25 000

25 000

170 000

170 000

14 000

14 000

65 000

65 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

22 500

22 500

30 000

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

350 000
650 000

Dziennik Urzędowy
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921

92120

2720

921

92120

2720

921

92120

2720

921

92120

2720

921

92120

2720

921

92120

2720

921

92120

2720

921

92120

2720

921

92120

2720

921

92120

2720

921

92120

2720

921

92195

2820

926

92605

2820

– 4410 –

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 8 - remont dachu oraz elewacji
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Matejki
20-22 - remont elewacji oraz wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Traugutta 8 - remont dachu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek
39 - remont dachu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sejmowej 11 - remont elewacji oraz wymiana
drzwi wejściowych
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Młynarskiej 5 - remont dachu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Matejki
12 - remont elewacji wraz z balkonami
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelna 14 - remont dachu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 12 - remont elewacji
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lwowskiej 2 - remont elewacji oraz dachu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Traugutta 7 - remont dachu
Organizacja festiwali muzyki jazzowej i
Kameralnej oraz działalność wspomagająca rozwój tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność Uniwersytetu III
wieku
Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów
i rozgrywek sportowych
Suma

Poz. 597
30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

22 500

22 500

30 000

30 000

20 000

20 000

88 500

88 500

500 000

500 000

1 357 500

1 357 500

Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
754
75411
6620
Powiat Oleśnicki
45 000
754
75412
2310
Gmina Oleśnica
7 000
7 000
Suma
52 000
7 000
SUMA

6 413 603

5 718 603

0

45 000
45 000
695 000
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
Miastu Oleśnicy
- plan na 2010 rok [zł]
KLASYFIKACJA
Dział
Rozdział

TREŚĆ

DOCHODY
[zł]
Plan na rok
2010r. [zł]

WYDATKI
[zł]
Plan na rok
2010r. [zł]

2

3

4

1

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
750
75011
751
75101
754
75414
852
85203
85212

85213

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji
społecznej

Suma

247 462
247 462

247 462
247 462

6 184

6 184

6 184

6 184

1 000

1 000

1 000
7 489 800
517 000

1 000
7 489 800
517 000

6 962 000

6 962 000

10 800

10 800

7 744 446

7 744 446

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych przez Miasto
Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
710
71035

Działalność usługowa
Cmentarze

7 500
7 500

7 500
7 500

Suma

7 500

7 500

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
600
60014
801
80104
921
92116

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki

236 926
236 926
70 000
70 000
70 000
70 000

236 926
236 926
70 000
70 000
70 000
70 000

Suma

376 926

376 926

RAZEM

8 128 872

8 128 872
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Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2009r.

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane
- plan na rok 2010 [zł bez znaku po przecinku]
Dział:
WYSZCZEGÓLNIENIE

I.
II.

III.
IV.

V.

Stan środków pieniężnych na początek
roku
Dochody razem, z tego:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego
0750 lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dochody ogółem
Wydatki ogółem, z tego
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodzeń
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydak4240
tycznych i książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług teleko4360
munikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług teleko4370
munikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykona4390
nie ekspertyz, analiz i opinii
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
4700 Szkolenia pracowników
Zakup materiałów papierniczych do
4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w
4750
tym programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060
jednostek budżetowych
Stan środków pieniężnych na koniec roku
2010

801 - Oświata i wychowanie
Rozdział:
80101- Szkoły
80104 - Przed80110 - Gimnapodstawowe
szkola
zja
46 036

617 730

11 128

155 500

1 443 061

63 500

138 000

42 750

17 500
201 536
154 090

528 600
914 461
2 060 791
1 548 846

300

8 500

46 050

227 400
528 600

27 000

5 000

60 000

500

33 500
18 500

237 500
154 000
13 500
105 500
2 300

15 000

20 750
74 628
69 500

24 000
3 000

4 700
1 000

10 600
1 700

800
28 440

5 500

3 150
12 150
8 700

10 000
1 000

8 000

1 000

26 500

3 000

105 150
30 896
47 446

511 945

5 128

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4415 –

Poz. 597

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2010
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011
WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZYCHODY I
WYDATKI
w zł (bez znaku po
przecinku)

I.
II.

III.
IV.

V.

Stan Funduszu na początek roku 2010
Przychody razem, z tego:
Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie
0690
ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego
Przychody ogółem
Wydatki ogółem, z tego
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
i zasady zrównoważonego rozwoju
Zakup rękawic i worków foliowych na akcję "Sprzątanie
Świata Polska 2010" w ramach prowadzonej edukacji
4210
ekologicznej aktywacji młodzieży w zakresie gospodarki
odpadami
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i
utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków
Zakup wraz z dostawą do Oleśnicy materiału roślinnego
(drzew i krzewów) do nasadzeń uzupełniających na terenach zieleni Miasta Oleśnicy wraz z materiałem ogrodniczym, niezbędnym przy sadzeniu drzew i krzewów
4210
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni na Rodzinnych
Ogrodach Działkowych w Oleśnicy
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i
ochroną powierzchni ziemi
Dofinansowanie systemu zbiórki przeterminowanych
4300
leków na terenie Miasta Oleśnicy
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji
wodnej
Częściowe refinansowanie poniesionych nakładów na
modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i
usługowych położonych w strefie ochrony konserwator6110
skiej (wymiana pieców lub kotłów opalanych węglem lub
koksem na opalanie gazem, olejem lub na instalację
grzewczą zasilaną energią elektryczną
Stan Funduszu na koniec roku 2010

0
90 000
90 000
90 000
90 000
2 500

2 500

44 500

35 500

9 000
8 000
8 000

35 000

35 000

0
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2009r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

1

2

3

1
2

600
700
750

60016
70005
75023

3

4

w tym na realizację zadania:

4

754

75416

5

852

85203

6

900

90004

Wysokość
wydatków w
2010r. [zł]

Jednostka realizująca Okres realizazadanie
cji programu

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Lp. Dział Rozdział

5

6

7

Zakupy inwestycyjne Sekcja Dróg Miejskich
2010
Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta
2010
Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta
2010
Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny
dla obsługi e-usług: e-Urząd II etap
e-Oświata - program przyjaznej gminy - element projektu E-Miasto
Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta
2010
Miejski Ośrodek Pomocy
Zakupy inwestycyjne
2010
Społecznej
Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta
2010

11 000
30 000
1 519 000
103 000
1 386 000
85 000
6 000
17 000

Ogółem

1 668 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2009r.

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny
WYDATKI

KLASYFIKACJA
Nazwa programu
Cel programu

Ogółem

Nazwa zadania
Dział, rozdział
1

2

z tego:
Wydatki w latach planu

Wydatki w
latach 20042008

Ogółem w
latach planu

3

4

2009 rok
5

z tego:
2010 rok
2011 rok
6

7

Wydatki po
2012 roku

Lata
realizacji

Jednostka
realizująca
zadanie

10

11

2004-2012

UM

2004-2012

SDM

2012 rok
8

9

Nazwa programu: Nowe miejskie drogi
Cel programu: Poprawa stanu dróg w mieście

w tym:

Nazwa zadania: Budowa - urządzenie dróg na terenie miasta
Dział: 600 - Transport i łączność Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne
Razem
29 653 811 zł 15 470 811 zł
14 183 000 zł
w tym:
Razem
19 245 777 zł 11 175 777 zł
8 070 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
19 245 777 zł 11 175 777 zł
8 070 000 zł

3 543 000 zł

3 640 000 zł

3 500 000 zł

3 500 000 zł

2 000 000 zł
2 000 000 zł

2 070 000 zł 2 000 000 zł
2 070 000 zł 2 000 000 zł

2 000 000 zł
2 000 000 zł

środki UE
środki z budżetu państwa
kredyty i pożyczki
inne źródła

Razem
w tym:

środki z budżetu Miasta Oleśnicy
środki UE
środki z budżetu państwa
kredyty i pożyczki
inne źródła

10 408 034 zł
10 408 034 zł

4 295 034 zł
4 295 034 zł

6 113 000 zł
6 113 000 zł

1 543 000 zł
1 543 000 zł

1 570 000 zł 1 500 000 zł
1 570 000 zł 1 500 000 zł

1 500 000 zł
1 500 000 zł
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Nazwa programu: Moje miejsce w Oleśnicy
Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych w mieście

w tym:

Nazwa zadania: Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta i jego otoczenia
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Razem
10 258 577 zł
6 558 577 zł
3 700 000 zł
800 000 zł 1 300 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
10 258 577 zł
6 558 577 zł
3 700 000 zł
800 000 zł 1 300 000 zł

800 000 zł
800 000 zł

800 000 zł
800 000,00

środki UE
środki z budżetu państwa

2007-2012

ZBK

2007-2010

ZBK

2008-2012

UM

kredyty i pożyczki
inne źródła

w tym:

Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kleeberga 2
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Razem
7 700 036 zł
2 526 785 zł
5 173 251 zł 4 000 000 zł 1 173 251 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
6 702 707 zł
2 526 785 zł
4 175 922 zł 3 002 671 zł 1 173 251 zł
środki UE

997 329 zł

997 329 zł

Nazwa zadania: Modernizacja obiektów cmentarzy komunalnych i ich otoczenia
Dział: 710 - Działalność usługowa Rozdział 71035 - Cmentarze
Razem
1 014 311 zł
544 117 zł
470 194 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
1 014 311 zł
544 117 zł
470 194 zł

110 194 zł
110 194 zł

środki z budżetu państwa

997 329 zł

kredyty i pożyczki
inne źródła

w tym:

Nazwa programu: Zachowane w pamięci
Cel programu: Poprawa estetyki cmentarzy komunalnych

130 000 zł
130 000 zł

130 000 zł
130 000 zł

100 000 zł
100 000,00

środki UE
środki z budżetu państwa
kredyty i pożyczki
inne źródła

Nazwa programu: Wykształcony oleśniczanin
Cel programu: Poprawa bazy placówek oświatowych oraz poprawa świadczenia usług oświatowych w mieście

w tym:

Nazwa zadania: Modernizacja obiektów oświatowych
Dział: 801 - Oświata i wychowanie Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80110 - Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Razem
10 043 678 zł
5 204 012 zł
4 839 666 zł
789 666 zł 1 450 000 zł 1 300 000 zł 1 300 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
1 300 000,00
9 693 678 zł
4 854 012 zł
4 839 666 zł
789 666 zł 1 450 000 zł 1 300 000 zł
środki UE
środki z budżetu państwa

350 000 zł

350 000 zł

2004-2012

ZBK/ZOS

2008-2012

MOPS

2004-2012

UM

2008-2010

UM

kredyty i pożyczki
inne źródła

Nazwa programu: Oleśnica bez nałogów
Cel programu: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście

w tym:

Nazwa zadania: Budowa placów zabaw
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii, 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Razem
647 995 zł
169 125 zł
478 870 zł
118 870 zł
120 000 zł
120 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
120 000 zł
647 995 zł
169 125 zł
478 870 zł
118 870 zł
120 000 zł

120 000 zł
120 000,00

środki UE
środki z budżetu państwa
kredyty i pożyczki
inne źródła

Nazwa programu: Oleśnica - miasto możliwości
Cel programu: Budowa infrastruktury technicznej i poprawa środowiska w mieście

w tym:

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Razem
11 474 543 zł
7 464 543 zł
4 010 000 zł 1 060 000 zł
850 000 zł 1 000 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
11 474 543 zł
7 464 543 zł
4 010 000 zł 1 060 000 zł
850 000 zł 1 000 000 zł

1 100 000 zł
1 100 000,00

środki UE
środki z budżetu państwa
kredyty i pożyczki
inne źródła

w tym:

Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Razem
3 360 000 zł
1 000 000 zł
2 360 000 zł
600 000 zł 1 760 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
3 360 000 zł
1 000 000 zł
2 360 000 zł
600 000 zł 1 760 000 zł
środki UE
środki z budżetu państwa
kredyty i pożyczki

w tym:

inne źródła

Nazwa zadania: Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami
Razem
20 360 000 zł
40 000 zł
13 520 000 zł
100 000 zł
80 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
1 860 000 zł
40 000 zł
1 020 000 zł
100 000 zł
80 000 zł
środki UE
12 000 000 zł
8 000 000 zł
środki z budżetu państwa
6 500 000 zł
4 500 000 zł

8 340 000 zł
840 000 zł
5 000 000 zł
2 500 000 zł

5 000 000 zł

280 000 zł
280 000 zł

300 000 zł

3 000 000 zł
2 000 000 zł

6 800 000 zł
800 000 zł
4 000 000 zł
2008-2013
2 000 000 zł

UM**

kredyty i pożyczki
inne źródła

w tym:

Nazwa zadania: Budowa i remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Razem
2 704 707 zł
1 594 707 zł
1 110 000 zł
340 000 zł
190 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
2 704 707 zł
1 594 707 zł
1 110 000 zł
340 000 zł
190 000 zł
środki UE
środki z budżetu państwa
kredyty i pożyczki
inne źródła

300 000,00

2004-2012

UM
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w tym:

Nazwa zadania: Iluminacja miasta
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Razem
628 409 zł
228 409 zł
400 000 zł
100 000 zł
100 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
628 409 zł
228 409 zł
400 000 zł
100 000 zł
100 000 zł

100 000 zł
100 000 zł

100 000 zł
100 000,00

środki UE
środki z budżetu państwa

2008-2012

UM

2008-2012

UM

2009-2010

UM

2008-2012

PiMBP*

2007-2012

UM

kredyty i pożyczki
inne źródła

Nazwa programu: Oleśnica po godzinach
Cel programu: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu

w tym:

Nazwa zadania: Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90004 -Utrzymanie zielenie w miastach i gminach
Razem
18 000 000 zł
1 050 000 zł
16 950 000 zł
300 000 zł 4 780 000 zł 5 870 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
300 000 zł
4 780 000 zł
5 870 000 zł
18 000 000 zł
1 050 000 zł
16 950 000 zł

6 000 000 zł
6 000 000 zł

środki UE
środki z budżetu państwa
kredyty i pożyczki
inne źródła

w tym:

Nazwa zadania: Przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90004 -Utrzymanie zielenie w miastach i gminach
Razem
1 100 000 zł
1 100 000 zł
300 000 zł
800 000 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
300 000 zł
800 000 zł
1 100 000 zł
1 100 000 zł
środki UE
środki z budżetu państwa
kredyty i pożyczki
inne źródła

w tym:

Nazwa zadania: Adaptacja budynku przy ul. Reja na Forum Kulturalne
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział: 92116 -Biblioteki
Razem
4 379 000 zł
577 730 zł
3 801 270 zł
386 270 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
386 270 zł
4 379 000 zł
577 730 zł
3 801 270 zł

350 000 zł

1 415 000 zł

1 650 000 zł

350 000 zł

1 415 000 zł

1 650 000 zł

środki UE
środki z budżetu państwa
kredyty i pożyczki
inne źródła

w tym:

Nazwa zadania: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział: 92601 -Obiekty sportowe
Razem
32 000 000 zł
1 511 555 zł
30 488 445 zł
środki z budżetu Miasta Oleśnicy
14 000 000 zł
1 511 555 zł
12 488 445 zł

2 985 000 zł 18 100 000 zł
2 985 000 zł

100 000 zł

środki UE
środki z budżetu państwa

4 701 700 zł

4 701 745 zł

4 701 700 zł

4 701 745 zł

kredyty i pożyczki
inne źródła

18 000 000 zł

18 000 000 zł

18 000 000 zł

* - wydatki na realizację zadania obejmują również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
** - wydatki na realizację zadania obejmują również wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
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UCHWAŁA NR XXXVI/277/09
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”
i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211−212,
art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237,
art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 169, art. 170, art.
184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku
z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o przepisach wprowadzających ustawę o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy
Sulików uchwala, co następuje:
§ 1. 1.
Ustala się dochody w wysokości
14.820.443 zł z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 14.089.443 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 731.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki w wysokości 16.014.043 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.774.039 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.240.004 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
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3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych
na lata 2010–2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości
1.193.600 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości
2.000.000 zł i rozchody budżetu w wysokości
806.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 2.000.000 zł.
§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości
150.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości
350.000 zł z przeznaczeniem na:
1) odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany
wynagrodzeń osobowych pracowników wraz
z składkami od wynagrodzeń w wysokości
280.000 zł,
2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,
3) dofinansowanie remontu dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie w wysokości 60.000 zł.
§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
1) dochody 1.563.857 zł
2) wydatki 1.563.857 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami, podlegające
przekazaniu do budżetu państwa w wysokości
6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Ustala się przychody i wydatki zakładu
budżetowego w wysokości:
1) przychody 290.103 zł
2) wydatki 312.674 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:
1) dochody 181.262 zł
2) wydatki 186.173 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 61.000 zł
2) wydatki 85.063 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.
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§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu
gminy podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych w wysokości
630.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 52.600 zł i wydatki na realizację zadań
ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień w wysokości 52.600 zł.
§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w wysokości 191.995 zł zgodnie
z załącznikiem nr 12.
§ 11. Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010
i lata następne określa załącznik nr 13.
§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików
do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości ustalonego limitu,
2) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 4,
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty
upływa w roku następnym do wysokości
1.500.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy,
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.
§ 13. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki
budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych
w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych
w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym
dokonano zwrotu tych wydatków.
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§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
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Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w

Wiceprzewodniczący Rady:
Franciszek Fleszar

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

Dział

Par.

010
0920
0970

2010

2330

150

2020

600

2320

700
0470

0770

0920
0970
750
0920
0960
0970
2010

2360

Źródło dochodów
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Przetwórstwo przemysłowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Transport i łączność
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

Przewidywane
wykonanie za
2009 rok

z tego:

Plan na
2010 rok

270 042
300
300
199 442

bieżące
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 000

110 000

110 000

0

70 000

110 000

110 000

0

1 035 929

746 400

15 400

731 000

12 224

13 400

13 400

0

1 022 405

731 000

0

731 000

100
1 200
67 167
5 000

800
1 200
64 754
5 000

800
1 200
64 754
5 000

0
0
0
0

1 500

0

0

0

1 000

500

500

0

59 246

59 254

59 254

0

421

0

0

0

70 000

10 200
10 200

0
0
0
0

majątkowe

0
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zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
751

2010

754

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 542

1 003

1 003

0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami

9 542

1 003

1 003

0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

1 000

11 000

11 000

0

0

10 000

10 000

0

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami

1 000

1 000

1 000

0

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

7 393 788

7 327 713

7 327 713

0

2 496 560

2 078 567

2 078 567

0

1 353

23 000

23 000

0

3 502 400
775 000
24 400
61 500

4 002 146
570 000
21 400
59 000

4 002 146
570 000
21 400
59 000
500

0
0
0
0

500

500

8 000
17 000
8 000
350 000

8 500
18 000
8 000
400 000

8 500
18 000
8 000
400 000

0
0
0
0

54 300

52 600

52 600

0

2 000

0

0

0

70 000

70 000

70 000

0

275
6 000

0
0

0
0

0
0

16 500

16 000

16 000

0

Różne rozliczenia
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki

4 170 542
4 170 542
38 276
200
3 800
260

4 415 323
4 415 323
5 950
280
3 500
1 300

4 415 323
4 415 323
5 950
280
3 500
1 300

0
0
0
0
0
0

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej

15 000

0

0

0

Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu

919
18 097

870
0

870
0

0
0

756

0010
0020
0310
0320
0330
0340
0350

0360
0410
0430
0460
0480
0490

0500
0590
0690
0910
758
2920
801
0690
0830
0920
0960
0970
2030

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat

0
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852
0830
0920
0970
0980

2010

2030

2360

854
2030

900
0400
0970
921
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państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Pomoc społeczna
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
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2 135 139
4 000
80
70
0

2 138 300
8 000
540
60
10 000

2 138 300
8 000
540
60
10 000

0
0
0
0
0

1 457 756

1 502 600

1 502 600

0

671 900

610 600

610 600

0

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

1 333

6 500

6 500

0

Edukacyjna opieka wychowawcza
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z różnych dochodów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

117 973
117 973

0
0

0
0

0
0

60 200

0

0

0

200
60 000

0
0

0
0

0
0

126 402

0

0

0

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej

30 000

0

0

0

6298

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Kultura fizyczna i sport
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami

96 402

0

0

0

363 490
303 050

0
0

0

0

926
6298

6339

Ogółem

0

0

60 440

0

0

0

15 869 690

14 820 443

14 089 443

731 000
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU (w zł)

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4427 –

Poz. 598

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4428 –

Poz. 598

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4429 –

Poz. 598

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4430 –

Poz. 598

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4431 –

Poz. 598

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4432 –

Poz. 598
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU (w zł)

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
a) Dotacje i środki z budżetu państwa
b) Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
c) Inne źródła
** Zadanie inwestycyjne ujęte jest w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009−2011 (WPI)
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
a) Dotacje i środki z budżetu państwa
b) Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
c) Inne źródła
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treść
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku gminy
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje)
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§

Plan

952
952

2 000 000
0
0

903

0

951
944
957
931
955
992
992

0
0
0
2 000 000
0
806 400
612 500
193 900

963

0

991
994
982
995

0
0
0
0

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

Dział

Rozdz.

1
2
750
75011
751
75101
754
75414
852
85212
852
85213
Ogółem

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(5+8)

wydatki
bieżące

3
59 254
1 003
1 000
1 499 000
3 600
1 563 857

4
59 254
1 003
1 000
1 499 000
3 600
1 563 857

5
59 254
1 003
1 000
1 499 000
3 600
1 563 857

z tego:
w tym:
składki od
wynagrodzenia
wynagrodzeń
6
7
50 407
8 847
853
150
0
0
26 197
4 648
0
3600
77 457
17 245

wydatki
majątkowe
8
0
0
0
0
0
0
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Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

Dział
852

Rozdz.

Par.

Treść

Plan
6 000
6 000

Pomoc społeczna
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0970

Wpływy z różnych dochodów
Ogółem

6 000
6 000

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków
obrotowych
na początek
roku

1

2

3

1.

Przychody
w tym:
ogółem
dotacje
z budżetu
4

5

Wydatki
w tym:
ogółem
wpłata do
budżetu
6

Stan środków
obrotowych
na koniec
roku

7

8

0

Gminny Zakład
Komunalny
w Sulikowie

3 472

290 103

Ogółem

3 472

290 103

0

312 674

0

-19 099

312 674

0

-19 099

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków
pieniężnych na
początek roku

1

2

3

1.

Przedszkole Publiczne w Sulikowie

2.

Zespół Szkoły
Podstawowej
i Gimnazjum w
Sulikowie
Ogółem

4 500

Dochody
w tym:
źródła
dochodów
ogółem
wskazanych
przez Radę
Gminy
4
5
104 302
104 302

411

76 960

4 911

181 262

Wydatki

Stan środków
pieniężnych
na koniec
roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat
nadwyżek
środków za
2009 rok

6

7

8

108 802

0

0

76 960

77 371

0

0

181 262

186 173

0

0
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Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2010 ROKU (w zł)
Dział
900

Rozdz.

Par.

90011

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0690

0920
4170

4210

4300

Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody

24 063
61 000

Wpływy z różnych opłat z tego:

60 000

~ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

60 000

Pozostałe odsetki
Wydatki

1 000
85 063

Wynagrodzenia bezosobowe z tego:

3 000

~ ekspertyzy wodne

3 000

Zakup materiałów i wyposażenia z tego:

11 000

~ zakup worków foliowych i rękawic na akcję "Sprzątanie świata" i
"Dzień Ziemi"

1 000

~ edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych

3 000

~ zakup stacji "Psi pakiet"
Zakup usług pozostałych
~ likwidacja dzikich wysypisk śmieci

7 000
71 063
3 000

~ wywóz nieczystości stałych po akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień
Ziemi"

3 000

~ urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień,
ekspertyzy

11 000

~ bieżące utrzymanie oraz odbudowa rowów

8 000

~ opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

19 260

~ zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

10 000

~ edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych

1 000

~ usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, ekspertyzy

15 000

~ koszty i prowizje bankowe
Stan środków obrotowych na koniec roku

803
0

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4437 –

Poz. 598
Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU (w zł)
Dział
1

010

921

Podmiot
Przeznaczenie
dotowany
2
3
4
5
Jednostki sektora finansów publicznych
Utrzymanie cieków
i urządzeń melioWojewództwo
01008 2330
racji wodnych na
Dolnośląskie
terenie Gminy
Sulików.
Gminny
Upowszechnianie
Ośrodek Kul92109 2480
kultury w Gminie
tury w SuliSulików
kowie

Rozdz.

Par.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych
754

75412

2820

-

921

92120

2720

-

921

92195

2820

-

926

92605

2820

Ogółem

Zadania w zakresie
ochrony przeciwpożarowej
Zadania związane
z ochroną zabytków
Zadania w zakresie
kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
Zadania w zakresie
kultury fizyczneji
sportu

Kwota

z tego kwota dotacji
podmiotowej przedmiotowej
8
9
400 000 0

6
415 000

celowej
7
15 000

15 000

15 000

0

0

400 000

0

400 000

0

0

0

215 000

215 000

100 000

100 000

0

0

10 000

10 000

0

0

5 000

5 000

0

0

100 000

100 000

0

0

230 000

400 000

0

630 000
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Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.

WYDATKI PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2010 ROKU
(W ZŁ)

Lp.

Nazwa
sołectwa

1

2

1.

Bierna

2.
3.

4.

Mała Wieś
Dolna
Mała Wieś
Górna

Miedziana

Środki
przypadające
na dane
sołectwo
3
14 306

9 286
8 458

13 001

5.

Mikułowa

12 348

6.

Radzimów
Dolny

14 004

7.

Radzimów
Górny

16 439

8.

Skrzydlice

8 433

9.

Stary Zawidów

15 560

10.

Studniska
Dolne

21 860

11.

Studniska
Górne

14 306

12.

Sulików

25 098

13.

Wilka

8 834

14.

Wilka Bory

5 572

15.

Wrociszów
Dolny

9 537

Przedsięwzięcie przewidziane do
realizacji według wniosku sołectwa
4
Zakup umundurowania specjalnego,
obuwia specjalnego i hełmów dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej
Remont drogi wewnętrznej nr 178,
obręb Mała Wieś Dolna
Remont świetlicy wiejskiej w Miedzianej - zakup okien i drzwi wraz z
montażem
Zakup umundurowania i obuwia
specjalnego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Miedzianej
Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Mikułowej, poza salą
taneczną
Remont drogi nr 457, 536, 65 polegający na wykonaniu rowu odwadniającego
Kontynuacja remontu pomieszczeń
znajdujących się w budynku po byłej
szkole podstawowej w Radzimowie
Górnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
Budowa placu zabaw dla dzieci na
działce nr 122 N, obręb Skrzydlice
Remont świetlicy wiejskiej w Starym
Zawidowie wraz z wyposażeniem
Modernizacja dróg w sołectwie Stary
Zawidów
Remont pomieszczeń po byłym
ośrodku zdrowia w budynku nr 78
zlokalizowanym na działce nr 527 w
Studniskach Dolnych
Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci
na działce nr 266/2 w Studniskach
Górnych
Budowa placu zabaw dla dzieci na
działce nr 592 przy ulicy Garbarskiej
w Sulikowie
Budowa placu zabaw dla dzieci na
działce nr 80, obręb Wilka
Wymiana zadaszenia świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem
Zrobienie sufitu wewnątrz świetlicy
wraz z oświetleniem
Osuszenie świetlicy wiejskiej, poprowadzenie drenaży wokół świetlicy

Wydatki w ramach
funduszu

Dział/rozdział

bieżące

majątkowe

6

7

5
754/75412

14 304

0

600/60017

9 286

0

0

0

921/92109

7 001

0

754/75412

6 000

0

921/92109

0

12 348

600/60017

14 004

0

921/92109

16 439

0

900/90095

0

8 433

921/92109

11 800

0

600/60017

3 760

0

700/70005

21 860

0

900/90095

0

14 306

900/90095

0

25 098

900/90095

0

8 834

-

0

0

921/92109

5 000

0

921/92109

1 500

0

921/92109

1 000

0

-
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Wyłożenie kostką brukową podjazdu
autobusu przy przystanku we Wrociszowie Dolnym
Zakup stołów i krzeseł do świetlicy
wiejskiej
Budowa placu zabaw dla dzieci na
działce nr 161, obręb Wrociszów
Górny
x

8 985
206 027

600/60017

1 100

0

921/92109

937

0

900/90095

0

8 985

113 991

78 004

x

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXVI/
/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia
30 grudnia 2009 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)
Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Zobowiązania według tytułów
dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
Zaciągnięte zobowiązania (bez
prefinansowania) z tytułu:
pożyczek
kredytów
obligacji
Planowane do zaciągnięcia
zobowiązania(bez prefinansowania):
pożyczki
kredyty
obligacje
Pożyczki, kredyty i obligacje
na prefinansowanie
zaciągnięte zobowiązania
planowane zobowiązania
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
Spłata rat kapitałowych z
wyłączeniem prefinansowania
pożyczek
kredytów
wykup papierów wartościowych
udzielonych poręczeń
Spłata zobowiązań z tytułu
prefinansowania
Spłata odsetek i dyskonta
Zobowiązania na koniec roku
według tytułów dłużnych:
(3.1+3.2)
Zobowiązania (bez prefinansowania)z tytułu:
pożyczek
kredytów
obligacji
Pożyczki, kredyty i obligacje
na prefinansowanie
Prognozowane dochody
budżetowe
Prognozowane wydatki
budżetowe
Prognozowany wynik finansowy
Relacje do dochodów:
Długu wg art. 170 ust.(3:4)
Długu po uwzględnieniu
wyłączeń wg art. 170 ust.
3(3.1:4)
Spłaty zadłużenia wg art.169
ust. 1 (2:4)
Spłaty zadłużenia po
uwzględnieniu wyłączeń wg
art. 169 ust. 3(2.1+2.3):4

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.3
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
598

Kwota długu
na dzień
31.12.2009
3

Prognoza
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4

5

6

7

8

9

10

2017

4 854 976

6 854 976

6 048 576

4 836 076

3 621 576

2 432 500

1 410 000

700 000

290 000

4 854 976

4 854 976

6 048 576

4 836 076

3 621 576

2 432 500

1 410 000

700 000

290 000

742 476
3 362 500
750 000

742 476
3 362 500
750 000

548 576
2 750 000
2 750 000

358 576
2 137 500
2 340 000

166 576
1 525 000
1 930 000

0
912 500
1 520 000

0
300 000
1 110 000

0
0
700 000

0
0
290 000

x

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

x
x
x

0
0
2 000 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

x

0

0

0

0

0

0

0

0

x
x
x

0
0
1 116 400

0
0
1 492 500

0
0
1 464 500

0
0
1 409 076

0
0
1 192 500

0
0
820 000

0
0
460 000

0
0
310 000

x

806 400

1 212 500

1 214 500

1 189 076

1 022 500

710 000

410 000

290 000

x
x

193 900
612 500

190 000
612 500

192 000
612 500

166 576
612 500

0
612 500

0
300 000

0
0

0
0

x

0

410 000

410 000

410 000

410 000

410 000

410 000

290 000

x

0

0

0

0

0

0

0

0

x

0

0

0

0

0

0

0

0

x

310 000

280 000

250 000

220 000

170 000

110 000

50 000

20 000

x

6 048 576

4 836 076

3 621 576

2 432 500

1 410 000

700 000

290 000

0

x

6 048 576

4 836 076

3 621 576

2 432 500

1 410 000

700 000

290 000

0

x
x
x

548 576
2 750 000
2 750 000

358 576
2 137 500
2 340 000

166 576
1 525 000
1 930 000

0
912 500
1 520 000

0
300 000
1 110 000

0
0
700 000

0
0
290 000

0
0
0

x

0

0

0

0

0

0

0

0

x

14 820 443

17 000 000

17 200 000

17 400 000

17 600 000

17 800 000

18 000 000

18 000 000

x

16 014 043

15 787 500

15 985 500

16 210 924

16 577 500

17 090 000

17 590 000

17 710 000

x

-1 193 600

1 212 500

1 214 500

1 189 076

1 022 500

710 000

410 000

290 000

x
x

x
40,81%

x
28,45%

x
21,06%

x
13,98%

x
8,01%

x
3,93%

x
1,61%

x
0,00%

x

40,81%

28,45%

21,06%

13,98%

8,01%

3,93%

1,61%

0,00%

x

7,53%

8,78%

8,51%

8,10%

6,78%

4,61%

2,56%

1,72%

x

7,53%

8,78%

8,51%

8,10%

6,78%

4,61%

2,56%

1,72%

11
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY WOŁOWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2009
Zgodnie z art. 38b pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) składam Radzie Powiatu Wołowskiego sprawozdanie z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2009.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie w roku 2009 funkcjonowała w następującym składzie:
− Maciej Nejman − Starosta Wołowski / Przewodniczący Komisji /
− Zbigniew Skorupa − radny delegowany przez Radę Powiatu
− Wacław Kwiek − radny delegowany przez Radę Powiatu
− Krzysztof Olejarnik − delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie
− Wojciech Graczyk − delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie
− Tadeusz Potoka − wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu
oraz osoby powołane przez Starostę Wołowskiego:
− Henryka Pańków − Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie
− Wojciech Maciejewski − Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie
− Ryszard Topolski − Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołowie
− Krzysztof Bulzacki − Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie
− Stanisława Borodacz − Dyrektor Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie
− Władysław Boczar − Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Wołowie
− Ryszard Mirytiuk − Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wińsku
W pracach Komisji uczestniczyli również liczni zapraszani na posiedzenia goście, między innymi
Komendant Powiatowy Policji w Wołowie, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
W roku 2009 Komisja odbyła trzy posiedzenia. Opiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2010 w
części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na pierwszym posiedzeniu omówiono i przyjęto sprawozdanie Starosty z działalności Komisji za rok
2008 oraz przyjęto do realizacji plan pracy Komisji na rok 2009. Kierownicy służb, inspekcji i straży
omówili kierunki działania Komisji na rok 2009 w kontekście Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007−2012.
Tematem drugiego posiedzenia Komisji było − poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu wołowskiego − stop wypadkom drogowym. Przedstawiono analizę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym w latach 2005−2008. Z analizy wynika, że jest tendencja spadkowa zdarzeń drogowych, ale niepokojącym jest znaczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Do wystąpienia wypadków śmiertelnych na drogach przyczynia się bardzo duża prędkość jazdy kierowców, jazda po spożyciu alkoholu
oraz stan techniczny dróg, szczególnie dróg wojewódzkich. Ponadto brawurowa jazda kierowców szczególnie w wieku 19−36 lat.
Na trzecim posiedzeniu przedstawiciele służb, inspekcji i straży złożyli sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował Komisję na temat grypy A (H1N1). Po ogłoszeniu pandemii grypy podjęte zostały wszelkie działania określone w Polskim Planie Pandemicznym. Działania są kontynuowane i modyfikowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
W roku 2009 członkowie Komisji aktywnie włączyli się do działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu wołowskiego. Działania te przejawiały się poprzez:

W Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie:
− zwiększenie wykrywalności zdarzeń ogółem
− zwiększenie kontroli pojazdów ogółem, w tym wykrywalności kierujących pojazdami po spożyciu
alkoholu
− prowadzenie na szeroką skalę działań zmierzających do walki z przemocą w rodzinie w ramach prowadzonej procedury "Niebieska karta" Aby jak najskuteczniej ograniczyć ilość interwencji z przemocą
domową funkcjonariusze Policji zacieśnili współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi
świadczącymi pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
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Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wołowie zostały zorganizowane następujące
programy prewencyjne:
„STOP 24”, − istotą programu jest oznakowanie pojazdów, których właściciele deklarują, że z reguły
nie jeżdżą tymi pojazdami w godzinach nocnych, tj. od godz. 23.00 do godz. 05.00. Pojazdy te mają być
w pierwszej kolejności kontrolowane przez funkcjonariuszy z uwagi na podejrzenie kradzieży. Fakt przystąpienia do programu polega na złożeniu pisemnej deklaracji i umieszczeniu na przedniej i tylnej szybie
samochodu naklejki z logiem programu „STOP 24”. W czasie trwania programu nie odnotowano żadnego przypadku kradzieży pojazdu zarejestrowanego w powyższym programie.
„ Prewencja ale inaczej” – turniej wiedzy prewencyjnej zorganizowany dla dzieci i młodzieży szkolnej. Turniej oparty na zasadzie wiedzy o pracy Policji jak i konkurencjach sportowych. Na zakończone
turnieju dla wszystkich uczestników wręczane są cenne nagrody.
„Bezpieczne Ferie 2009” − program prewencyjny mający na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży podczas zimowego odpoczynku. w trakcie trwania programu funkcjonariusze policji kontrolowali dworce, parki, miejsca trudno dostępne, tereny zamarzniętych akwenów wodnych. A także szczególny nacisk nakładany jest na nieletnich spożywających alkohol podczas ferii.
„Stop wagarom wybieram szkołę” − program prewencyjny, działania ukierunkowane na ograniczenie ilości młodzieży nie realizującej obowiązku szkolnego. Funkcjonariusze kontrolowali miejsca grupowania się młodzieży. Podczas zatrzymania nieletniego nie realizującego obowiązku szkolnego, odwożony był do szkoły i przekazany pod opiekę pedagoga.
„Pilnuj drinka” − akcja miała na celu rozpowszechnienie pozytywnych zachowań młodzieży podczas
uczestnictwa w różnych imprezach rozrywkowych,
„Bezpieczne wakacje” działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, oraz osób
przyjezdnych w czasie letniego wypoczynku. Podczas trwania programu funkcjonariusze policji kontrolowali dworce, parki, akweny wodne. Szczególny nacisk położono na nieletnich spożywających alkohol
podczas wakacji.
„Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony” − podczas działania funkcjonariusze kontrolowali miejsca
gromadzenia się młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby spożywające alkohol w miejscach zabronionych. Uświadamianie sprzedawców o zakazie sprzedaży wyrobów alkoholowych dla nieletnich i wiążącymi się z tym konsekwencjami.
„Bezpieczna droga do szkoły” – uświadomienie najmłodszych uczestników ruchu drogowego
o mogących występować zagrożeniach podczas poruszania się po drogach, a także w czasie podróżowania, czy wysiadania z pojazdów. Podczas spotkania dzieci otrzymywały zakładki do książek oraz plany
lekcji z nadrukowanymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
„STOP 18” – działania ukierunkowane na uświadamianiu sprzedawców artykułów alkoholowych
i wyrobów tytoniowych o zakazie sprzedaży dla osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia,
a także o prawie żądania dokumentu tożsamości od kupującego. Funkcjonariusze policji wspólnie z
członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie na terenie działania
Komendy Powiatowej Policji w Wołowie dokonywali kontroli sklepów pod kątem posiadania odpowiednich koncesji.
„ Dyskoteka TAK narkotykom NIE” − program prewencyjny działania ukierunkowane na ograniczeniu dostępu młodzieży do narkotyków.
W ramach działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu wołowskiego Komenda Powiatowa Policji w Wołowie systematycznie prowadziła współpracę z dyrektorami
szkół i pedagogami szkolnymi.

W działaniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy podkreślić:
1) Nadzór sanitarny nad placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie zasad higieny. W miesiącu maju i listopadzie
przeprowadzono kontrole w zakresie zapewnienia warunków do utrzymania higieny osobistej
uczniów w szkołach. Przeprowadzono akcję ważenia tornistrów w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołowie i Szkole Podstawowej w Krzelowie we wszystkich klasach
I, II, III oraz VI. Celem było ustalenie rzeczywistego obciążenia uczniów do wagi ciała. W związku
z pandemią grypy przesłano ulotki i informacje na temat zapobiegania grypie do wszystkich placówek
oświatowo-wychowawczych a od miesiąca listopada 2009 r. monitorowana była frekwencja uczniów
w placówkach.
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2) Zapobiegawcze i przeciwepidemiczne działania w zakresie chorób zakaźnych ze szczególnym naciskiem na działania prewencyjne w zakresie zapobiegania zachorowaniom na grypę z uwzględnieniem
przypadków zakażenia wirusem grypy typu A(H1N1). Zostały wysłane pisma do wszystkich zakładów
opieki zdrowotnej na terenie powiatu dotyczące zasad postępowania w przypadkach zachorowań na
grypę wywołaną wirusem typu A(H1N1). Na bieżąco monitorowano zgłaszalność przypadków podejrzeń i zachorowań na grypę.
3) Na bieżąco informował mieszkańców o zagrożeniach środowiskowych spowodowanych niewłaściwą
jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (BIP). Przeprowadzono kontrole sanitarne placów zabaw i piaskownic należących do urzędów gmin oraz spółdzielni mieszkaniowych w trzech etapach wakacyjnej akcji „Piaskownice są dla dzieci”. Przeprowadzono kontrole sanitarne kąpielisk i basenów. Przed oraz podczas trwania sezonu letniego monitorowano jakość wody w kąpieliskach w odstępach dwutygodniowych. Woda spełniała wymagania.
4) W związku z bezpiecznym wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzone zostały dodatkowe kontrole zakładów obrotu żywnością i małej gastronomii pod kątem wprowadzania do obrotu „ dopalaczy”
oraz nielegalnego wprowadzania do obrotu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, także skontrolowano punkty gastronomiczne na imprezach masowych „Slot Art. Festiwal” ,
„Tunnel Elektrocity”. W związku z brakiem energii elektrycznej po przejściu wichury w dniu
23.07.2009 r. podjęto działania w sprawie sprawdzenia jakości żywności wprowadzanej do obrotu na
terenie powiatu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowano działania administracyjno – egzekucyjne.
5) W ramach nadzoru sanitarnego nad warunkami środowiska pracy w zakładach pracy przeprowadzano kontrole w zakresie oceny narażenia zawodowego pracowników, wyników badań środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów wprowadzających do obrotu preparaty chemiczne, w tym biobójcze.
6) W celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa szczególnie
dzieci i młodzieży inicjował, koordynował i nadzorował działalność oświatowo – zdrowotną. Podejmował przedsięwzięcia zmierzające do popularyzowania zasad higieny, aktywności fizycznej, racjonalnego żywienia i zapobiegania chorobom poprzez realizację programów edukacyjnych: „Trzymaj
Formę!”, „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”, Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zachorowaniom na AIDS z Kampanią społeczną „Wróć bez HIV”, Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w nim „Czyste powietrze wokół nas” oraz akcje Światowy Dzień bez Tytoniu,
Rzuć palenie razem z nami i kampania społeczna „Papierosy pożerają Cię żywcem” oraz kampanię
społeczną pt. „Miłośniku psa i kota zadbaj o swoje i jego zdrowie”.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie przeprowadzono:
− kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w szkołach, budynkach administracyjno-biurowych, supermarketach, dworcach, lokalach gastronomicznych, w obiektach zamieszkania zbiorowego, w obiektach produkcyjnych i magazynowych
− uczestniczono w licznych spotkaniach w szkołach, przedszkolach na których omawiano temat szkodliwości wypalania traw oraz nieostrożnego obchodzenia się z ogniem a także zasady bezpiecznego
zachowania się podczas wakacji i udzielania pierwszej pomocy
− współorganizowano z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ćwiczenia
zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu dużego ryzyka jakim jest PCC "Rokita" SA
w Brzegu Dolnym. W ćwiczeniach tych brały udział struktury zarządzania kryzysowego od szczebla
wojewódzkiego do gminnego
− zorganizowano manewry ratownicze dla jednostek OSP z terenu powiatu wołowskiego na obszarach
leśnych. Manewry te pozwoliły jednostkom OSP na przećwiczenie różnych wariantów zdarzeń (m.in.
wypadek drogowy, pożar mieszkania, wyciek substancji niebezpiecznej) i zweryfikowanie swoich
możliwości sprzętowych i operacyjnych

W działaniach Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wołowie należy
podkreślić:
W zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
1) w celu monitorowania chorób zakaźnych zwierząt przeprowadzono następujące badania:
a) bydło − gruźlica bydła, bruceloza bydła, enzootyczna białaczka bydła, choroba niebieskiego języka,
pryszczyca, gąbczaste zwyrodnienie mózgu (BSE)
b) trzoda chlewna − choroba Aujeszkyego, pomór klasyczny świń, choroba pęcherzykowa świń, monitorowanie zakażeń grypą świń
c) dziki- pomór klasyczny świń
d) owce, kozy − choroba niebieskiego języka, bruceloza owiec i kóz, trzęsawka (scrapie)
e) drób − badania w kierunku grypy ptaków
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f) psy koty − obserwacje i badania w kierunku wścieklizny
g) lisy − badania laboratoryjne w kierunku wścieklizny
2) w celu zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt przeprowadzono następujące szczepienia :
a) szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów , lisów
W zakresie poprawy bezpieczeństwa żywności.
1) Przeprowadzono kontrole dotyczące:
a) stanu sanitarnego zakładów
b) kontrole doraźnie w zakresie obecności mięsa skażonego ze Szwecji i Irlandii
c) kontrole interwencyjne w zakresie kontroli nielegalnego handlu
d) nadzór nad badaniem mięsa zwierząt domowych i łownych, -stwierdzono 2 przypadki włośni
2) Pobrano próby żywności do badan laboratoryjnych
W zakresie bezpieczeństwa środków żywienia zwierząt:
1) Przeprowadzono kontrole dotyczące:
a) punktów obrotu pasz
b) kontrole producentów pierwotnych pasz, i na potrzeby własne
2) Pobrano próby pasz do badan laboratoryjnych
W zakresie utylizacji:
a) nadzór nad utylizacją zwierząt
b) działania interwencyjne w zakresie stwierdzonych 2 nielegalnych wysypisk zwłok kur niosek
c) działania interwencyjne w zakresie stwierdzonych padłych zwierząt łownych.
W zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt:
1) Przeprowadzono kontrole dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.
W zakresie ochrony zwierząt:
1) Przeprowadzono kontrole dotyczące warunków utrzymania zwierząt.

W działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
1) Kontrola zgodności z przepisami prowadzonych budów i wykonywanych robót
− przeprowadzono kontrole wykonywanych robót
− kontrolowano wykonanie i dokumenty określające stan techniczny instalacji gazowych
2) Kontrola utrzymania obiektów budowlanych.
3) Kontrola zakończenia budów i pozwolenia na użytkowanie.
4) Kontrola budynków pod kątem zalegania śniegu na dachach.
5) Kontrola budynków socjalnych i komunalnych wielorodzinnych pod kątem ogólnego stanu technicznego.
6) Kontrola z powiatową grupą ds ochrony dóbr kultury obiektów zabytkowych.
Powiatowe służby, inspekcje i straże wykazały się bardzo dużym zaangażowaniem w likwidacji skutków wichury, która przeszła przez teren powiatu wołowskiego w godzinach wieczornych dnia 23 lipca
2009 roku. W wyniku tego zdarzenia 2/3 powiatu wołowskiego pozbawione było dopływu energii elektrycznej przez okres kilku dni, a niektóre miejscowości w gminie Wołów i Wińsko nawet przez okres
dwóch tygodni. Skutkowało to również brakiem wody. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego czynnie włączyli się w minimalizowanie skutków tej tragedii.
W celu usprawnienia przepływu informacji i monitoringu zdarzeń Starostwo Powiatowe w Wołowie dodatkowo zakupiło na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego:
− agregat prądotwórczy
− wielofunkcyjne urządzenie teleinformatyczne (faks, telefon, kserokopiarka i skaner)
− dwa megafony
− pilarkę spalinową
− zestaw pierwszej pomocy medycznej ZPP typ 3
− 3 telefony komórkowe o rozbudowanej sieci SMS z dostępem do Internetu
Osoby odpowiedzialne za przepływ informacji z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie mają bezpośredni całodobowy kontakt z Wojewódzkim
Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu z osobami w gminach odpowiedzialnymi za monitoring zdarzeń z dyspozytorem PCC Rokita oraz Zarządem Powiatowym Dróg w Wołowie.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w roku 2009 Komisja wywiązała się należycie
z nałożonych zadań nakreślonych długofalowym programem.
Starosta Wołowski:
Maciej Nejman
5 99

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 42

– 4444 –

Poz. 600

600
60 0

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 19 lutego 2010 r.
o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska
Na podstawie art.4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 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. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873) ogłaszam zestawienie
danych dotyczących czynszu za 2009 r.
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A − standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja
budynku)
B − standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja
budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C − standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* − budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej:
Grzegorz Grzegorzewicz
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INFORMACJA NR SG.0212-1/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW
z dnia 2 lutego 2010 r.
w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Radków
Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 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)
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Radków
a) pierwsze półrocze

b) drugie półrocze
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A − standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B − standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C − standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* − budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Burmistrz:
Jan Bednarczyk
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1) w punktach sprzedaży:
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
– 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 – Zakładzie Obsługi
Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.
Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest
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Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail a.kun@duw.pl
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 45 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena:
na CD

26,01 zł (w tym 7% VAT)
17,24 zł (w tym 7% VAT)

