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poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157,  
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2701, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 11400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, 
poz.1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.128 i Nr 181, 
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 33, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705. 
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UCHWAŁA NR LXI/312/2010 
 RADY GMINY WIŃSKO 

 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia oraz zwalniania od obowiązków realizacji tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 
którym   powierzono   stanowiska   kierownicze   w  placówkach   oświatowych,   dla  których  organem 

prowadzącym jest Gmina Wińsko 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) 
w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy 
Wińsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono sta-
nowiska kierownicze w placówkach oświatowych, 
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, 
poz. 357 z 1997 r. z późn. zm.) w zależności od 
wielkości i typu placówki oraz warunków pracy, 
wedle następujących norm: 
1)  Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej: 

a)  do 8 oddziałów − obniżka o 55% 
b)  9 − 17 oddziałów − obniżka o 70% 
c)  18 i więcej oddziałów − obniżka o 80% 

2)  Wicedyrektorzy szkoły każdego typu, liczącej: 
a)  12 − 17 oddziałów − obniżka o 50% 
b)  18 i więcej oddziałów − obniżka o 60% 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono sta-
nowisko kierownicze w placówce oświatowej, 
można przydzielić godziny ponadwymiarowe wy-
nikające z planu nauczania przedmiotu. 

§ 3. Tygodniowy wymiar zajęć ustalony w § 1 
dotyczy również nauczycieli, którzy będą obowiązki 
kierownika pełnić w zastępstwie nauczyciela, któ-
remu powierzono stanowisko kierownicze. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLII/225/2009 Rady 
Gminy w Wińsku z dnia 8 kwietnia 2009 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wińsko. 

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

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Zofia Baranowska 
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UCHWAŁA NR LXI/316/2010 
 RADY GMINY WIŃSKO 

 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XLVI/235/2009 Rady Gminy w Wińsku z dnia  
25 czerwca 2009  roku  w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  

dla terenu położonego w Piskorzynie na obszarze gminy Wińsko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVI/235/2009 Rady Gminy 
w Wińsku z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
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nia przestrzennego dla terenu położonego w Pi-
skorzynie na obszarze gminy Wińsko, dokonuje się 
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ten 
sposób, że w § 7 ust. 1 uchwały po słowach 
„obiektów i terenów” wprowadza się zapis „do-
puszcza się remonty i przebudowy obiektów 
o dotychczasowym przeznaczeniu”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wińsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Zofia Baranowska 
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UCHWAŁA NR 261/10 
 RADY GMINY ZGORZELEC 

 z dnia 9 czerwca 2010 r. 

w  sprawie  wprowadzania  zmian  w  uchwale  nr 245/10 Rady Gminy  Zgorzelec z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz 
kontroli wykonywania zleconego zadania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) 
oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 
1240) Rada Gminy Zgorzelec uchwala: 

§ 1. W uchwale nr 245/10 Rady gminy Zgorze-
lec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: określenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu 
gminy ,podmiotom niezaliczanym do sektora fi-
nansów publicznych i niedziałających w celu osią-

gnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli 
wykonywania zleconego zadania − skreśla się § 21. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zgorzelec. 

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

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Janina Słabicka 

18 85 

 

1886 
18 86 

UCHWAŁA NR 262/10 
 RADY GMINY ZGORZELEC 

 z dnia 9 czerwca 2010 r. 

o zmianie uchwały NR 254/10 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku 
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Zgorzelec uchwala, co następuje: 

§ 1. § 1, ust. 2 i 3 uchwały nr 254/10 Rady 
Gminy Zgorzelec z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 ust. 2. Dotacja może być udzielona osobie 
fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej 
tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa wła-
sności, użytkowania wieczystego, trwałego zarzą-
du, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowiązaniowego na prowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budow-
lanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1”. 

„§ 1 ust. 3. Dotacja może być udzielona na do-
finansowanie nakładów koniecznych na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku, o którym mowa  
w ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu za-
twierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu, które zostaną przepro-


