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1833 

ROZPORZ DZENIE Nr 24 

Wojewody War mi sko- Mazurskiego 1 

z dnia 26 lipca 2005 r. 

 

w sprawie ustalenia kryteriów wydawania przyrzecze  i zezwole  na prac  cudzoziemców w województwie 

warmi sko-mazurskim. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788) po 
zasi gni ciu opinii Marszałka Województwa Warmi sko-
Mazurskiego zarz dza si , co nast puje: 

 
§ 1. Ustala si  kryteria wydawania przyrzecze  i 

zezwole  na prac  cudzoziemców w województwie 

warmi sko-mazurskim, stanowi ce zał cznik do 
niniejszego rozporz dzenia. 

 
§ 2. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym 
Województwa Warmi sko-Mazurskiego. 
 

Wojewoda Warmi sko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 
 
______________ 
1 Rozporz dzenie poprzedzone było rozporz dzeniem Wojewody  
Warmi sko-Mazurskiego Nr 4/04 z dnia 23 marca 2004 r.  
w sprawie ustalenia kryteriów wydawania przyrzecze   
i zezwole  na prac  cudzoziemców w województwie warmi sko-mazurskim  
ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2004 r. Nr 39, poz. 489. 
 

Zał cznik 
do rozporz dzenia Nr 24 
Wojewody Warmi sko-Mazurskiego 
z dnia 26 lipca 2005 r. 

Kryteria 
wydawania przyrzecze  i zezwole  na prac  cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej w wojewódz twie warmi sko-

mazurskim. 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 
 

1. Kryteria okre laj  polityk  pa stwa i wojewody w 
sprawach wykonywania pracy przez cudzoziemców w 
województwie warmi sko-mazurskimi i maj  na celu: 
 
  a) stworzenie mo liwo ci napływu wysoko 

wykwalifikowanej kadry pracowników, której brak jest 
na lokalnym rynku pracy, 

 
  b) umo liwienie pracodawcom inwestuj cym kapitał 

zagraniczny, je eli ich działalno  przyczynia si  do 
wzrostu  inwestycji,  transferu nowych technologii lub 
tworzenia nowych miejsc pracy, zatrudniania 
cudzoziemców, 

 
  c) wpływanie na wielko  i struktur  zatrudniania 

cudzoziemców na terenie województwa. 
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W nawi�zaniu do zawiadomienia o przyznaniu stypendium finansowanego ze �rodków Działania 2.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w celu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 
zawiera si� umow� tre�ci nast�puj�cej: 
 

§ 1. Powiat Olszty�ski zobowi�zuje si� do wypłaty stypendium w wysoko�ci ............................... zł miesi�cznie przez 
okres ............................. miesi�cy, tj. od dnia ............................ do dnia ...................................... w trybie i na warunkach 
okre�lonych w Regulaminie przyznawania stypendiów, finansowanych ze �rodków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), studentom pochodz�cym z rodzin znajduj�cych si� w trudnej sytuacji 
materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególno�ci z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów 
stanowi�cym zał�cznik do uchwały Nr XXI/263/05 z dnia 21 wrze�nia 2005 r. Rady Powiatu w Olsztynie. 

 
§ 2. Stypendium przekazywane b�dzie w formie finansowej. 

 
§ 3. Stypendium przekazywane b�dzie na konto studenta  nr ............................................................................................... 
 
§ 4. 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje si�, gdy stypendysta: 

  a) powtarza rok nauki, chyba �e wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkoł� wy�sz�, 
  b) przerwał nauk� w szkole wy�szej, 
  c) został skre�lony z listy studentów, 
  d) przestał spełnia� kryteria wymienione w § 1-3 Regulaminu. 
 

2. O zaistnieniu okoliczno�ci wymienionych w pkt 1 stypendysta zobowi�zuje si� zawiadomi� Zarz�d Powiatu w Olsztynie 
w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia. 

 
3. W przypadku przekazania stypendium po terminie wyst�pienia zdarze� wymienionych pkt 1, student zobowi�zuje s� do 

zwrotu otrzymanych �rodków na konto wskazane przez Zarz�d Powiatu w Olsztynie. 
 
4. Student zobowi�zuje si� do rozliczenia stypendium nie pó�niej ni� w ci�gu trzech miesi�cy po upływie okresu, na który 

przyznano stypendium, w formie pisemnego raportu sporz�dzonego wg wzoru raportu zamieszczonego na stronie 
internetowej Powiatu Olszty�skiego pod rygorem zwrotu pobranego stypendium. 

 
§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow� maj� zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 
§ 6. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga� b�dzie s�d wła�ciwy dla siedziby Powiatu. 
 
§ 7. Umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Powiat. 
 
§ 8. Zobo wi�zuj� si� do wypełniania ankie t monitoruj �cych i innych dokumentów zwi �zanych z przyznanym mi 

stypendium. 
 
Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji programu stypendialnego dla 

studentów finansowanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze �rodków Bud�etu Pa�stwa wdra�anego 
w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Priorytetu 2 Wzmocnienie 
rozwoju zasobów ludzkich w regionach - zgodnie z ustaw�  z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm.). 
 
..................................................................     ..................................................................... 
    (imi� i nazwisko oraz podpis studenta)      (imiona i nazwiska oraz podpisy 

przedstawicieli Powiatu) 
 
 

 

1848 

ZARZ�DZENIE Nr 22 

Dyrektora Urz �du Morskiego w Gdyni 

z dnia 18 pa�dziernika 2005 r. 

 

w sprawie okre �lenia granic pasa technicznego na terenie gminy Fro mbork (powiat: braniewski, województwo: 

warmi �sko-mazurskie). 

 

Na podstawie art. 47 w zwi�zku z art. 36 ust. 5, pkt 1 
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t. Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 
r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 oraz Nr 273, poz. 2703) 

oraz rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 
2003 r. w sprawie okre�lenia minimalnej i maksymalnej 
szeroko�ci pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu 
wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820) zarz�dza 
si�, co nast�puje: 
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§ 1. Okre�la si� granice pasa technicznego na terenie 
gminy Frombork (powiat: braniewski, woj. warmi�sko-
mazurskie) poprzez ogłoszenie numerów ewidencyjnych 
działek wchodz�cych w skład pasa technicznego (stan 
ewidencyjny na dzie� 16.08.2005 r.): 
 
obr�b: Biedkowo 
Ark. Mapy 1 - Działki: 4, 13/2, 14/1; 
miasto: Frombork 
obr�b: 6 
Ark. Mapy 1 - działki: 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 6, 7; 
obr�b: 11 
Ark. Mapy 1 - działka: 1; 
Ark. Mapy 2 - działka: 2; 

obr�b: Krzy �ewo 
Ark. Mapy 3 - działki: 1/4, 138, 139, 140/2, 141, 142, 147, 
282, 283. 
 

§ 2. Materiały kartograficzne z naniesion� granic� 
pasa technicznego i dane geodezyjne znajduj� si� w 
O�rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Braniewie oraz w archiwum geodezyjnym Urz�du 
Morskiego w Gdyni. 

 
§ 3. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Dyrektor Urz�du Morskiego w Gdyni 
Andrzej Królikowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


