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Uchwa³a Nr XLI/ 257/2001
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia  29 czerwca 2001r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy G³ucho³azy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art.11b ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622;  1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,  poz. 686, Nr
113, poz. 734,  Nr 123, poz. 775;  1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126;  2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,  Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041;
2001r. Nr 45, poz.477) - Rada Miejska w G³ucho³azach uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. W  Statucie Gminy G³ucho³azy stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXII/157/96 Rady Miejskiej w G³ucho³azach z dnia
13 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia statutu, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1.  W  rozdziale III:
- w § 9 w pkt. 1  po kropce, dodaje siê zdanie o treœci:

"Dzia³alnoœæ organów gminy jest jawna, z wy³¹czeniem ograni-
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czeñ wynikaj¹cych z odrêbnych ustaw. Jawnoœæ dzia³ania  orga-
nów gminy polega na nieodp³atnym dostêpie obywateli do do-
kumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych tych
organów  i  Komisji Rady Miejskiej. Obywatele mog¹ sporz¹-
dzaæ notatki i wypisy    z udostêpnionych  dokumentów, z wy³¹-
czeniem sporz¹dzania kserokopii b¹dŸ odpisów dokumentów
oraz wydawania ich poza miejsce udostêpnienia. Odmowa udo-
stêpnienia dokumentów nastêpuje w formie pisemnej z poda-
niem uzasadnienia",

- w § 30 w pkt. 1 dodaje siê zdanie o treœci: "Posiedzenia
Komisji s¹ jawne i mog¹  w nich uczestniczyæ osoby zaintereso-
wane tematyk¹ obrad",

- w § 32 dodaje siê punkty 3,4,5,6 o treœci:
" 3) wyborcy, organizacje spo³eczne, polityczne oraz me-

dia mog¹ uzyskiwaæ informacje z prac Rady Miejskiej i Komisji
Rady w sprawach, które okreœlone zosta³y w § 6 niniejszego
Statutu, o ile nie narusza to ustaw o ochronie danych osobo-
wych i o ochronie informacji niejawnych,

4) z prac Rady Miejskiej i Komisji Rady udostêpnia siê
protoko³y oraz materia³y i opracowania stanowi¹ce za³¹czniki
do protoko³ów - o ile podmioty wymienione w p-kcie 3 uzasad-
ni¹ potrzebê zapoznania siê z tymi materia³ami,

5) wgl¹d w dokumenty i ich udostêpnianie mo¿e odbywaæ
siê wy³¹cznie   w Biurze Rady Miejskiej w obecnoœci pracownika
biura,

6) nie mog¹ byæ udostêpniane dokumenty, których infor-
macje s¹ chronione przepisami prawa i mog³yby naruszaæ do-
bra osobiste lub maj¹tkowe gminy".

2.    W rozdziale IV:
-  w § 43 dodaje siê ust. 4, 5, 6 o treœci:
"  4. Z  posiedzeñ  Zarz¹du  Miejskiego  udostêpnia  siê

protoko³y,  materia³y  i opracowania stanowi¹ce za³¹czniki do
protoko³ów, o ile podmioty wymienione w § 32 pkt. 3 niniejszego
Statutu uzasadni¹ potrzebê zapoznania siê z tymi materia³ami.

5. Wgl¹d w protoko³y i dokumenty z prac Zarz¹du Miejskie-
go odbywa siê u Sekretarza Miasta.

6. Nie mog¹ byæ udostêpniane dokumenty, których infor-
macje s¹ chronione przepisami prawa i mog³yby naruszaæ do-
bra osobiste lub maj¹tkowe gminy".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskie-
mu.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³o-
szeniu.

                                                                        Przewodnicz¹cy
                                                                           Rady Miejskiej
                                                                          Mariusz Miga³a
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Uchwa³a Nr XIX/196/2001
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przeznaczonego
na cele przemys³owo - sk³adowo - us³ugowe w rejonie wêz³a autostradowego "Przylesie"  we wsi M³odoszowice.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr
41, poz.412, Nr 111, poz.1279; 2000r.Nr 12,poz.136, Nr 109,
poz.1157, Nr 120, poz.1268; 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124)
- Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu aktywizacji gospodarczej przeznaczonego na
cele przemys³owo - sk³adowo - us³ugowe w rejonie wêz³a auto-
stradowego "Przylesie"  we wsi M³odoszowice, obejmuj¹cy usta-
lenia planu i rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa-
³y w skali 1:1000.

§ 2. Przedmiotem ustaleñ s¹ :
1) tereny zabudowy przemys³u, sk³adów, budownictwa

(okreœlone na rysunku planu symbolem  P,S,B),
2) tereny baz gospodarki polowej, przetwórstwa rolno -

spo¿ywczego (okreœlone na rysunku planu symbolem  RUP),
3) tereny zabudowy us³ug handlu (okreœlone na rysunku

planu symbolem  UH), tereny zabudowy us³ug gastronomicz-
nych (okreœlone na rysunku planu symbolem  UG), tereny zabu-
dowy us³ug rzemios³a (okreœlone na rysunku planu symbolem
UR), tereny zabudowy us³ug turystyki (okreœlone na rysunku planu
symbolem  UT),

4) tereny zabudowy i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ ko-

munikacji ko³owej - stacji paliw p³ynnych i gazu p³ynnego -LPG
(okreœlone na rysunku planu symbolem KPs),

5) tereny parkingów i obs³ugi samochodów osobowych
(okreœlone na rysunku planu symbolem KPO),

6) tereny parkingów i obs³ugi samochodów ciê¿arowych
(okreœlone na rysunku planu symbolem KPC),

7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wie-
lorodzinnej (okreœlone na rysunku planu symbolami MN i MS),
tereny mieszkalnictwa zbiorowego (okreœlone na rysunku pla-
nu symbolem MZ),

8) tereny dróg (ulic) w liniach rozgraniczaj¹cych (okreœlo-
ne na rysunku planu symbolem  KZ, KL, KD),

9) tereny zieleni izolacyjnej (okreœlone na rysunku planu
symbolem ZI),

10) tereny lasów i zadrzewieñ (okreœlone na rysunku pla-
nu symbolem ZL),

11) tereny zabudowy obiektów i urz¹dzeñ zaopatrzenia elek-
troenergetycznego (okreœlone na rysunku planu symbolem  EE ),
tereny zabudowy obiektów i urz¹dzeñ usuwania nieczystoœci -
przepompowni i oczyszczalni œcieków (okreœlone na rysunku
planu symbolem NO),

12) tereny u¿ytków rolnych (oznaczonych jako RP),
13) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
14) warunki ,zasady i standardy kszta³towania zabudowy i

zagospodarowania terenu.
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§ 3. Teren 1 MN, MS, ZI przeznacza siê pod zabudowê
jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹ oraz zieleñ izolacyjn¹. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) budynki mieszkalne realizowaæ w formie zabudowy ni-
skiej, wolno stoj¹cej lub szeregowej lub w formie ma³ych do-
mów mieszkalnych,

2) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane dokonaæ w opar-
ciu o projekt lub koncepcje zagospodarowania, opracowany
docelowo dla ca³oœci terenu, w którym uwzglêdniæ nale¿y:

a) szerokoœæ frontu dzia³ek wolno stoj¹cych w zabudowie
jednorodzinnej nie mniejsz¹ ni¿ 22,0 m,

b) szerokoœæ dzia³ek szeregowych od 9,60 m  do 12,60 m,
c) dopuszcza siê wydzielenie czêœci terenu dla zabudowy

ma³ych domów mieszkalnych,
d) obs³ugê komunikacyjn¹ projektowanej zabudowy prze-

widzieæ drogami dojazdowymi o szerokoœci ulic - min.10,0 m
(zalecane 15,0 m),  szerokoœci jezdni - min.4,0 m (zalecane
5,50 m),  z obustronnymi chodnikami 2x2,0m. lub wykszta³cony-
mi w formie ci¹gów pieszojezdnych o szerokoœci jezdni 5,50 m,

e) linie zabudowy od dróg 23 KDL i 24KDL przyj¹æ zgodnie
z rysunkiem planu, a od projektowanych dróg dojazdowych w
odleg³oœci 8 m od krawêdzi jezdni,

f) lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicz-
nej,

3) czêœæ zabudowana dzia³ki w zabudowie jednorodzin-
nej nie powinna przekraczaæ 40 - 50% jej powierzchni, a projek-
towane tereny zielone winny mieœciæ siê w granicach 50  - 60 %,

4) projektowane obiekty mieszkalne w zabudowie jedno-
rodzinnej realizowaæ jako parterowe z poddaszem u¿ytkowym i
2-kondygnacyjne z poddaszem u¿ytkowym w ma³ych domach
mieszkalnych, z dachami stromymi o nachyleniu po³aci 300-450,
o pokryciu dachówkowym (dachówkopodobnym),

5) dopuszcza siê na terenie zabudowy jednorodzinnej re-
alizacjê 1-kondygnacyjnych wolno stoj¹cych lub dobudowanych
do budynku mieszkalnego obiektów gospodarczych (o pow.u¿yt-
kowej do 30 m2), us³ugowych i gara¿y,

6) na terenie zabudowy ma³ych domów mieszkalnych do-
puszcza siê realizacjê wydzielonych  1-kondygnacyjnych zespo-
³ów gara¿owych,

7) obiekty us³ugowe i gospodarcze dowi¹zaæ nale¿y do
architektury obiektów mieszkalnych,

8) w zagospodarowaniu dzia³ek, na których zlokalizowane
bêd¹ obiekty us³ugowe, nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe
dla korzystaj¹cych z us³ug,

9) na terenie obowi¹zuje zakaz lokalizowania obiektów o
funkcjach produkcyjnych, magazynowo-sk³adowych i us³ugo-
wych  mog¹cych powodowaæ sta³e lub okresowe uci¹¿liwoœci
dla podstawowych funkcji terenu,

10) na terenie przewiduje siê budowê i rozbudowê istnie-
j¹cych obiektów i sieci infrastruktury technicznej, przy czym loka-
lizacjê obiektów i urz¹dzeñ nale¿y dowi¹zaæ do projektowanego
podzia³u terenu,

11) przewiduje siê docelowo uzbrojenie w sieæ wodno-
kanalizacyjn¹, elektroenergetyczn¹, gazow¹, telekomunikacyj-
n¹ . Wyklucza siê ogrzewanie projektowanych obiektów w opar-
ciu o  paliwa sta³e,

12) w zagospodarowaniu wydzielonego terenu pod zieleñ
izolacyjn¹ uwzglêdniæ nasadzenia w 50% zieleni zimozielonej,

13) dopuszczalny poziom ha³asu przyj¹æ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem jak dla zabudowy mieszkalnej jed-
norodzinnej z us³ugami rzemieœlniczymi.

§ 4. Tereny  oznaczone symbolami :   2 RUP, 3 RUP prze-
znacza siê pod bazy gospodarki polowej, przetwórstwa rolno -
spo¿ywczego (z wykluczeniem przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie rapor-
tu oddzia³ywania jest obligatoryjne). Ustala siê nastêpuj¹ce

warunki zabudowy :
1) wysokoœæ  zabudowy produkcyjnej, magazynowej  i

administracyjnej: I -II kondygnacje (max.12,0 m powy¿ej pozio-
mu  przyleg³ego terenu),

2) architektura zabudowy -wspó³czesna; poszczególne
czêœci zabudowy powinny byæ zaprojektowane w sposób jedno-
lity,

3) projektowany poziom posadzki parteru dla zabudowy
administracyjnej przyjmowaæ max. 0,50 m  ponad poziomem
przyleg³ego terenu ,

4) linie zabudowy i dopuszczalne wjazdy przyj¹æ zgodnie z
rysunkiem planu,

5) szyldy, napisy reklamowe lokalizowaæ na œcianach bu-
dynków i ponad nimi oraz w formie wolno stoj¹cej ( s³upy flago-
we, ekrany lub plansze),

7) w ramach zagospodarowania  terenu wymagana stre-
fa parkingowa dla klientów i pracowników,

8) na terenie dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej,

9) ogrzewanie obiektów w oparciu  o niskoemisyjne Ÿró-
d³a energii,

10) uci¹¿liwoœæ inwestycji  nie mo¿e przekraczaæ  dopusz-
czalnych norm i  powinna siê zamykaæ  w granicach dzia³ki (dzia-
³ek) okreœlonych tytu³em prawnym w³aœciciela,

11) wielkoœæ terenu w okreœlonym na rysunku planu kszta³-
cie, z dopuszczalnym wtórnym podzia³em na tereny mniejsze, w
ramach którego obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami dojaz-
dowym o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych min.15 m,

12) wyklucza siê na terenie mo¿liwoœæ sk³adowania na
wolnym powietrzu, w obiektach niezadaszonych i niezabezpie-
czonych substancji i materia³ów powoduj¹cych wtórne pylenie
oraz substancji mog¹cych powodowaæ zanieczyszczenie wód
gruntowych (w tym ropopochodnymi),

13) w przypadku realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko,  dla których sporz¹dzenie
raportu oddzia³ywania mo¿e byæ wymagane nale¿y przeprowa-
dziæ postêpowanie ocen oddzia³ywania na œrodowisko.

§ 5. Tereny 4 EE, 12 EE  przeznacza siê pod zabudowê
urz¹dzeñ i obiektów elektroenergetycznych. Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) wysokoœæ  zabudowy max.8,0 m powy¿ej poziomu  przy-
leg³ego terenu; zaleca siê realizowaæ obiekty  kubaturowe w
formie kontenerowej,

2) wymagane zagospodarowanie terenu tylko w formie
zieleni niskiej,

3) dopuszcza siê wygrodzenie obiektów energetycznych
ogrodzeniem a¿urowym o wysokoœci do 2,0 m.

§ 6. Teren 5 RUP, B,S,P, KPC przeznacza siê pod bazy
gospodarki polowej, przetwórstwa rolno - spo¿ywczego, zabu-
dowê przemys³u, sk³adów, budownictwa, parking i  obs³ugê
samochodów ciê¿arowych (z wykluczeniem przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których spo-
rz¹dzenie raportu oddzia³ywania jest obligatoryjne).

W przypadku realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie rapor-
tu oddzia³ywania mo¿e byæ wymagane nale¿y przeprowadziæ
postêpowanie ocen oddzia³ywania na œrodowisko  . Ustala siê
warunki zabudowy jak w §4 oraz wprowadza siê dodatkowo
nastêpuj¹ce ustalenia:

1) parking dla samochodów ciê¿arowych o nawierzchni
utwardzonej zlokalizowaæ w pó³nocnej  czêœci terenu,

2) wody deszczowe z parkingu po ich podczyszczeniu (se-
paracji) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do od-
stojników,
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3) w ramach zagospodarowania terenu parkingu dopusz-
cza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z jego obs³ug¹
(np. warsztat naprawczy, stacja kontroli pojazdów, in.) wg warun-
ków okreœlonych w § 4.,

4) wyklucza siê wjazd i wyjazd na parking bezpoœrednio z
drogi 21KDZ,

§ 7. Teren 6  B,S,P, KPC,ZI  przeznacza siê pod bazy gospo-
darki polowej, przetwórstwa rolno - spo¿ywczego, zabudowê prze-
mys³u, sk³adów, budownictwa, parking i  obs³ugê samochodów
ciê¿arowych (z wykluczeniem przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko dla których sporz¹dzenie raportu
oddzia³ywania jest obligatoryjne).

Ustala siê warunki zabudowy jak w § 4 oraz  w § 5, wprowa-
dza siê dodatkowo nastêpuj¹ce ustalenia:

1) w czêœci pó³nocnej , wzd³u¿ drogi 21KDZ wymagane
wprowadzenie min. 10 m. pasa zieleni izolacyjnej z nasadzenia-
mi w ok. 50% drzew i krzewów zimozielonych.

§ 8. Teren 7 NO  przeznacza siê pod lokalizacjê urz¹dzeñ
zwi¹zanych z oczyszczaniem œcieków. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) urz¹dzenia zwi¹zane z oczyszczaniem œcieków (prze-
pompownia œcieków, oczyszczalnia œcieków) oddzieliæ od strony
parkingu i dróg 24KDL i 28KDL pasem zieleni izolacyjnej.

§ 9. Teren 8 UG, UT,ZI przeznacza siê pod zabudowê us³ug
gastronomii, turystyki i zieleñ izolacyjn¹. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) wysokoœæ  zabudowy us³ugowej I -III kondygnacje
(max.14,0m powy¿ej poziomu  przyleg³ego terenu),

2) architektura zabudowy -wspó³czesna; poszczególne czê-
œci zabudowy powinny byæ zaprojektowane w sposób jednolity,

3) projektowany poziom posadzki parteru przyjmowaæ max.
0,50 m  ponad poziomem  przyleg³ego terenu ),

4) linie zabudowy i dopuszczalne wjazdy przyj¹æ zgodnie z
rysunkiem planu,

5) w ramach zagospodarowania terenu wymagane wydzie-
lenie parkingu na samochody  osobowe i autobusy,

6) na terenie dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ i sieci in-
frastruktury technicznej,

7) ogrzewanie obiektów w oparciu  o niskoemisyjne Ÿród³a
energii,

8) uci¹¿liwoœæ inwestycji  nie mo¿e przekraczaæ  dopusz-
czalnych norm i  powinna siê zamykaæ  w granicach dzia³ki (dzia-
³ek) okreœlonych tytu³em prawnym w³aœciciela,

9) wielkoœæ terenu w okreœlonym na rysunku planu kszta³-
cie, z dopuszczalnym wtórnym podzia³em na tereny mniejsze, w
ramach którego obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami dojaz-
dowym o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych min.15 m,

10) wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie ra-
portu oddzia³ywania jest obligatoryjne i dla których sporz¹dzenie
raportu oddzia³ywania mo¿e byæ wymagane,

11) od strony autostrady i drogi 21KDZ wymagane urz¹-
dzenie zieleni izolacyjnej (w pasie o szerokoœci min.15 m) z na-
sadzeniami w ok. 50% drzew i krzewów zimozielonych,

12) dopuszczalny poziom ha³asu przyj¹æ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem jak dla zabudowy zbiorowego za-
mieszkania.

§ 10. Teren 9 KPO  przeznacza siê pod parking i  obs³ugê
samochodów osobowych (z wykluczeniem przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których spo-
rz¹dzenie raportu oddzia³ywania jest obligatoryjne).

W przypadku realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko dla których sporz¹dzenie raportu

oddzia³ywania mo¿e byæ wymagane nale¿y przeprowadziæ po-
stêpowanie ocen oddzia³ywania na œrodowisko. Ustala siê
warunki zabudowy jak w § 6 pkt.1- 3. Wprowadza siê dodatko-
we nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) w strefie uci¹¿liwoœci autostrady wprowadza siê zakaz
lokalizowania obiektów zwi¹zanych ze sta³ym pobytem ludzi.

§ 11. Tereny 10 UH,UG, MZ,UT,ZI  i 19 UH,UG, MZ,UT,ZI
przeznacza siê pod zabudowê us³ug handlu, gastronomii,
mieszkalnictwa zbiorowego, turystyki i zieleñ izolacyjn¹. Ustala
siê warunki zabudowy jak w § 9 pkt.1-11. Wprowadza siê do-
datkowe nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) zieleñ izolacyjn¹ ukszta³towaæ zgodnie z rysunkiem
planu,

2) w strefie uci¹¿liwoœci autostrady wprowadza siê zakaz
lokalizowania obiektów zwi¹zanych ze sta³ym pobytem ludzi.

§ 12. Teren 11 KPC, NO  przeznacza siê pod parking i
obs³ugê samochodów ciê¿arowych oraz urz¹dzenia oczyszcza-
nia œcieków (z wykluczeniem przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie
raportu oddzia³ywania jest obligatoryjne).

W przypadku realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie ra-
portu oddzia³ywania mo¿e byæ wymagane, nale¿y przeprowa-
dziæ postêpowanie ocen oddzia³ywania na œrodowisko. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy :

1) wody deszczowe z parkingu po ich podczyszczeniu
(separacji) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do
odstojników,

2) w ramach zagospodarowania terenu parkingu dopusz-
cza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z jego obs³u-
g¹ (np. warsztat naprawczy, stacja kontroli pojazdów, in.) wg
warunków okreœlonych w § 4.,

3) urz¹dzenia zwi¹zane z oczyszczaniem œcieków (prze-
pompowniê œcieków) zlokalizowaæ we wschodniej czêœci tere-
nu; oddzieliæ od strony parkingu pasem zieleni izolacyjnej,

4) w strefie uci¹¿liwoœci autostrady wprowadza siê zakaz
lokalizowania obiektów zwi¹zanych ze sta³ym pobytem ludzi.

§ 13. Tereny 13 ZI  przeznacza siê pod zieleñ izolacyjn¹.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia:

1) ukszta³towanie zieleni w formie zieleni wysokiej i ni-
skiej, z nasadzeniami w ok. 50% gatunków drzew i krzewów
zimozielonych.,

2) na terenie dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ minima-
lizuj¹cych negatywne oddzia³ywanie autostrady na œrodowisko
(ekrany akustyczne, wa³y ziemne).

§ 14. Tereny  oznaczone symbolami :   14 B,S,P,UH, ZI; 15
B,S,P,UH, KPs,ZI; 16 B,S,P,UH; 17 B,S,P,UH; 18 B,S,P, UH,ZI
przeznacza siê pod zabudowê przemys³u, sk³adów, budownic-
twa i handlu (z wykluczeniem przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie
raportu oddzia³ywania jest obligatoryjne).

W przypadku realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie ra-
portu oddzia³ywania mo¿e byæ wymagane nale¿y przeprowa-
dziæ postêpowanie ocen oddzia³ywania na œrodowisko.

Ustala siê warunki zabudowy jak w § 4 oraz  wprowadza
dodatkowo nastêpuj¹ce ustalenia:

1)na terenie 15 B,S,P, UH, KPs,ZI  lokalizuje siê dodatko-
wo stacjê paliw p³ynnych i gazu p³ynnego LPG, dla której wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce warunki :

a) w rozwi¹zaniach technicznych i technologicznych
uwzglêdniæ nale¿y pe³n¹ hermetyzacjê gospodarki paliwowej,
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wprowadzenie zabezpieczeñ przed przedostawaniem siê sub-
stancji ropopochodnych do gruntu i kanalizacji, stworzenie sys-
temu monitoringu wód gruntowych poprzez za³o¿enie piezome-
trów,

b) dla projektowanej stacji paliw nale¿y przeprowadziæ
postêpowanie ocen oddzia³ywania na œrodowisko,

c) dopuszcza siê na terenie wyznaczonym pod stacjê do-
datkowo lokalizacjê motelu na 30 - 40 miejsc oraz rzemios³a
us³ugowego zwi¹zanego z obs³ug¹ komunikacji,

d) wielkoœæ stacji paliw p³ynnych - max. 200 tys.litrów,
e)  wielkoœæ stacji gazu p³ynnego - max. 4x4850 litrów,
2) w strefie uci¹¿liwoœci autostrady na terenach 14 B,S,P,

UH, ZI; 18 B,S,P, UH,ZI wprowadza siê zakaz lokalizowania obiek-
tów zwi¹zanych ze sta³ym pobytem ludzi,

3) znajduj¹ce siê na terenie 18 B,S,P,UH,ZI stanowisko
archeologiczne nr 1 podlega ochronie wg zasad okreœlonych w
§ 21.

§ 15. Teren oznaczony symbolem  20 EE,NO  przeznacza
siê pod zabudowê urz¹dzeñ i obiektów elektroenergetycznych
oraz oczyszczalniê œcieków. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki za-
budowy i zagospodarowania:

1) od strony terenu 19UH,UG,ZI,UT wprowadziæ pas ziele-
ni wysokiej, o charakterze izolacyjnym.

§ 16. Teren oznaczony symbolem 21KDZ przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia transportu - istniej¹c¹ drogê wojewódz-
k¹ nr 401 Nysa - Brzeg. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
zabudowy i zagospodarowania oraz parametry techniczne:

1) przekrój poprzeczny (liczba jezdni x liczba pasów ruchu ) 1x2,
2) szerokoœæ pasa ruchu : 3,5 m.,
3) chodniki o szerokoœci u¿ytkowej min. 1,5 m  oddzielone

od jezdni pasem zieleni,
4) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu,
5) w liniach rozgraniczenia lokalizuje siê obiekty ,urz¹dze-

nia i sieci infrastruktury  technicznej (zalecane sieci podziemne).

§ 17. Tereny oznaczone symbolami 22KDL; 23KDL; 24KDL
przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia transportu - projektowa-
ne ulice klasy lokalnej. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich za-
budowy i zagospodarowania oraz parametry techniczne:

1) przekrój poprzeczny (liczba jezdni x liczba pasów ruchu ) 1x2,
2) szerokoœæ pasa ruchu : 3,5 m,
3) chodniki o szerokoœci u¿ytkowej min. 1,5 m oddzielone

od jezdni pasem zieleni,
4) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu,
5) w liniach rozgraniczenia lokalizuje siê obiekty ,urz¹dze-

nia i sieci infrastruktury  technicznej (zalecane sieci podziemne).

§ 18. Tereny oznaczone symbolami 25KDD; 26KDD;
27KDD; 28KDD; 29KDD; 30KDD; 31KDD; 32KDD; 33KDD;
34KDD; 35KDD przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia trans-
portu - projektowane ulice klasy dojazdowej. Ustala siê dla nich
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania oraz para-
metry techniczne:

1) przekrój poprzeczny (liczba jezdni x liczba pasów ruchu ) 1x2,
2) szerokoœæ pasa ruchu : 3,0 m,
3) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu,
4) chodniki o szerokoœci u¿ytkowej min. 1,5 m,
5) w liniach rozgraniczenia lokalizuje siê obiekty ,urz¹dze-

nia i sieci infrastruktury  technicznej (zalecane sieci podziemne).

§ 19. Teren oznaczony symbolem 36 RP,ZL przeznacza siê
pod u¿ytki rolne i leœne. Na terenie obowi¹zuje zakaz zmiany

sposobu u¿ytkowania gruntu rolnego i lasu.

§ 20. Okreœla siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej dotycz¹ce objêcia lub wyposa¿enia terenów objê-
tych planem w :

- sieæ wodoci¹gow¹ ,
- sieæ kanalizacji sanitarnej z  urz¹dzeniami oczyszczaj¹-

cymi,
- sieæ kanalizacji deszczowej ,
-sieæ gazow¹ (gaz ziemny ),
-sieæ telekomunikacyjn¹ ,
-sieæ elektroenergetyczn¹ ,
-ulice oraz parkingi ogólnie dostêpne,
-zorganizowan¹ gospodarkê odpadami ,

przy czym :
1) zaopatrzenie w wodê przewiduje siê w uk³adzie opar-

tym o sieci projektowane z w³¹czeniem do sieci  istniej¹cych
wsi Kolnica - M³odoszowice, zasilanie z wodoci¹gu grupowego
"Gnojna" oraz zak³adowego "B¹ków",

2) odprowadzenie œcieków sanitarnych odbywaæ siê bê-
dzie grawitacyjnie (kanalizacja g³êboka) lub ciœnieniowo   (ka-
nalizacja p³ytka )  projektowanymi kolektorami  kanalizacyjnymi
do oczyszczalni œcieków w Grodkowie lub we wsi B¹ków,

 3) zorganizowan¹ gospodarkê odpadami ,polegaj¹c¹ na
gromadzeniu sta³ych odpadków komunalnych w pojemnikach
i kontenerach na poszczególnych terenach i ewentualnie w wy-
dzielonych  pomieszczeniach w obiektach projektowanych,  sk¹d
wywo¿one bêd¹ przez s³u¿by komunalne na miejsko-gminne
wysypisko œmieci w Przylesiu,

4) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych tere-
nów ulic, placów,  parkingów i dachów  -do projektowanej kana-
lizacji deszczowej, poprzez ich separacjê do odstojników wód
opadowych,

5)zaopatrzenie w gaz  do celów technologicznych i grzew-
czych przewiduje siê z projektowanej  sieci gazowej w³¹czonej
do sieci istniej¹cej (gazu ziemnego) lub w oparciu o w³asne
Ÿród³a gazu (gaz p³ynny),

6) zasilanie elektroenergetyczne , typu kablowego lub na-
powietrznego z projektowanych  trafostacji, (typu s³upowego,
kioskowego, kontenerowego) z uwzglêdnieniem alternatywnie
zwiêkszenia zapotrzebowania mocy przeznaczonej na cele
grzewcze,

7) sieæ telekomunikacyjn¹  realizowaæ jako  napowietrzn¹
i kablow¹ ,

8) ogrzewanie obiektów w oparciu o niskoemisyjne Ÿró-
d³a energii z indywidualnych Ÿróde³ ciep³a.

§ 21. Stanowisko archeologiczne nr 1 bêd¹ce osad¹ kul-
tury przeworskiej, o nr rejestru A-12/65 znajduj¹ce siê na  tere-
nie 18 B,S,P,UH,ZI podlega ochronie prawnej. Roboty ziemne
prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych na obszarze planu znalezisk archeologicznych nale¿y po-
wiadomiæ o znalezisku Wojewódzki Oddzia³ S³u¿by Ochrony
Zabytków w Opolu i przeprowadziæ na koszt inwestora ratowni-
cze badania archeologiczne przez specjalistyczne placówki..

§ 22. Zgodnie art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów  okreœlonych w
planie symbolami 8UG,UT,ZI; 15B,S,P,UH,KPs,ZI;
19UH,UG,MZ,ZI,UT ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ nali-
czeniu jednorazowej op³aty od wzrostu wartoœci nieruchomoœci
w wysokoœci: 20%, dla terenów okreœlonych w planie symbola-
mi 2RUP;3RUP;4EE;5RUP,B,S,P,KPC;6B,S,P,KPC,ZI;7NO;
10UH,UG,MZ,UT,ZI; ustala siê stawkê w wysokoœci: 10%, dla
terenów okreœlonych w planie symbolami 1MN,MS,ZI; 9KPO;
11KPC,NO; 14B,S,P,UH,ZI; 16B,S,P, UH; 17B,S,P,UH;
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18B,S,P,UH,ZI w wysokoœci 5%, a dla pozosta³ych terenów w wy-
sokoœci:0%.

§ 23. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grod-
ków zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXIX/228/94 Rady Miejskiej w
Grodkowie z dnia 25 maja 1994r., w czêœci uregulowanej niniej-
sz¹ uchwa³¹.

§ 24. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miej-
skiemu w Grodkowie.

§ 25. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

14 stron na za³¹czniki
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13 stron na zal
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Uchwa³a Nr XIX/197/2001
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkanio-
wego jednorodzinnego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim.

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr
41, poz.412, Nr 111, poz.1279; 2000r.Nr 12,poz.136, Nr 109,
poz.1157, Nr 120, poz.1268; 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124)
- Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zmiany miejscowego planu szczegó³o-
wego zagospodarowania przestrzennego budownictwa miesz-
kaniowego jednorodzinnego w rejonie  ulicy Traugutta w Grod-
kowie i Tarnowie Grodkowskim.

§ 2. Zakres zmiany planu zawarty jest w treœci uchwa³y i na
rysunku zmian planu w skali 1:1000 stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do uchwa³y.

§ 3. Dla terenów okreœlonych w dotychczasowym planie
symbolami 1ZP; 2KP; 3UR,MN; 4UR,MN; 5RPO; 6RPO; 7MN;
8MN; 9MN; 9aZP, MN; 10MN; 11MN; 12MN; 13UR; 14RPU; 15UR;
16MN; 17MN; 18KP; 19UH,MN; 20UH,UG,MN; 20aZP,US;
21MN,UR; 22MN; 22aMN,UR; 23MS; 23aKS; 24P,RPZ,MN;
25RP,UH; 27RPU,RPZ; 28RP; 29MN; 30S; 35Zo-1/2; 36Dw;
37Dw; 38Dw; 39Lw; 40Lw; 41Dw; 41Dw;  42Dw; 43Dw; 44Dw;
45Lw; 46D4; 47D4; 48D4; 49Dw; 50Kx; 51Kx; 52Kx; 53Kx; 54Kx;
wprowadza siê na rysunku zmiany planu nastêpuj¹ce symbole:
1ZP; 2KP,EE; 3MN,URu,UH; 4MN,UR,UH; 5MN,RPO; 6MN; 7MN;
9MN; 10RPZ,UH; 11EE;  12MN,URu; 13MN; 14MN; 15ZP; 16MN;
17MN,UR; 18ZP; 19MN,UG,KP,EE; 20MS;
21RPU,RPZ,S,UH,UR,MS; 22MN; 23MN; 24EE;25MS,EE; 26MN;
27MN; 28MN,RPZ,UH,RPU; 29MS; 30UR,UH;  31MS,MN,UH,UR;
32MNU; 33MS; 34KZ; 35KD; 36KD; 37KD; 38KD; 39KD; 40KD;
41KD; 41KD; 42KD; 43KD; 44KD; 45KD;46KD; 48KD; 49KD,
dla których przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia:

-teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP prze-
znacza siê pod zieleñ urz¹dzon¹. Wymagane nasadzenia drzew
wysokich; w tym iglastych. Teren wy³¹cza siê z rekreacji i pobytu
ludzi,

-teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KP,EE
przeznacza siê pod parking z zieleni¹ towarzysz¹c¹. Nawierzch-
nia parkingu utwardzona. Odprowadzenie wód deszczowych do
kanalizacji po ich podczyszczeniu (separacji). Na terenie do-
puszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowej  oraz naziem-
nych i podziemnych urz¹dzeñ i obiektów obrony cywilnej,

-tereny oznaczone na rysunku planu symbolami
3MN,URu,UH; 4MN,UR,UH; 12MN,URu; 17MN,UR przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaln¹ jednorodzinn¹, us³ugi rzemios³a
i handlu. Zabudowê mieszkaln¹ realizowaæ jako wolno stoj¹c¹,
nisk¹, dwukondygnacyjn¹ z poddaszem u¿ytkowym o wysoko-
œci od poziomu terenu do kalenicy nie wy¿szej ni¿ 10,0 m, kale-
nic¹ ustawion¹ prostopadle do ulicy, z dachami prostymi dwu-
spadowymi o nachyleniu po³aci 38-45o. Nieprzekraczalne linie
zabudowy przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu. Budynki gospo-
darcze, warsztatowe i us³ugowe realizowaæ jako parterowe, o
wysokoœci od poziomu terenu do kalenicy nie wy¿szej ni¿ 6,0 m,
o architekturze nawi¹zuj¹cej do budynku mieszkalnego. Wyklu-
cza siê na wszystkich terenach lokalizacjê przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania  na œrodowisko i przedsiê-

wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla  któ-
rych obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodo-
wisko mo¿e byæ wymagany. Tylko na terenach  3MN,URu,UH i
12MN,URu dopuszcza siê lokalizacjê rzemios³a uci¹¿liwego z
wykluczeniem lokalizowania warsztatów (zak³adów) produkcji
materia³ów budowlanych, stolarskich, lakierniczych. Na pozo-
sta³ych terenach oznaczonych jako 4MN,UR,UH; 17MN,UR do-
puszcza siê wy³¹cznie us³ugi rzemieœlnicze nieuci¹¿liwe. Uci¹¿-
liwoœæ wszystkich zak³adów rzemieœlniczych i us³ugowych  nie
mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci dzia³ki okreœlonej tytu³em
prawnym w³aœciciela.

W zagospodarowaniu ka¿dej dzia³ki przewidzieæ parkingi
dla zatrudnionych i korzystaj¹cych z us³ug. Powierzchnia terenu
nie wykorzystana pod zabudowê i inne urz¹dzenia, z wy³¹cze-
niem terenu pod niezbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹, powinna
byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹. Ogrzewanie obiek-
tów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyjne Ÿród³a energii. Dopusz-
czalne poziomy ha³asu w œrodowisku przyj¹æ jak dla "terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemieœl-
niczymi",

-teren oznaczony symbolem 5MN,RPO przeznacza siê pod
zabudowê mieszkaln¹ jednorodzinn¹, gospodarstwo ogrodni-
cze z zak³adem przetwórstwa warzyw oraz us³ugi rzemios³a. Utrzy-
muje siê istniej¹c¹ nisk¹ zabudowê mieszkaln¹ z mo¿liwoœci¹
jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy (tylko poziomej). Przy
przebudowie budynku mieszkalnego zachowaæ wysokoœæ od
poziomu terenu do kalenicy nie wy¿sz¹ ni¿ 10,0 m, o dachu
prostym dwuspadowym o nachyleniu po³aci 38-45o. Nieprze-
kraczalne linie zabudowy przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu.
Budynki gospodarcze i warsztatowe realizowaæ jako parterowe,
o wysokoœci, od poziomu terenu do kalenicy, nie wy¿szej ni¿ 6,0 m, o
architekturze nawi¹zuj¹cej do budynku mieszkalnego. Na terenie
wprowadza siê zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia
raportu oddzia³ywania  na œrodowisko i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla  których obowi¹-
zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko mo¿e
byæ wymagany. Uci¹¿liwoœæ zak³adów rzemieœlniczych i us³ugo-
wych  nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci dzia³ki okreœlonej
tytu³em prawnym w³aœciciela. Dopuszcza siê wtórny podzia³ te-
renu.

Powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹ i parkingi, powinna byæ zagospodarowana
zieleni¹ urz¹dzon¹. Ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o
niskoemisyjne Ÿród³a energii. Dopuszczalne poziomy ha³asu w
œrodowisku przyj¹æ jak dla "terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami rzemieœlniczymi",

-tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 6MN; 7MN;
9MN; 13MN; 14MN; 15MN; 16MN; 22MN; 23 MN; 26MN; 27MN;
32MN,U  przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ jednoro-
dzinn¹. Zabudowê mieszkaln¹ realizowaæ jako wolno stoj¹c¹,
nisk¹, dwukondygnacyjn¹ z poddaszem u¿ytkowym, o wysoko-
œci, od poziomu terenu do kalenicy, nie wy¿szej ni¿ 10,0 m, kale-
nic¹ ustawion¹ prostopadle do ulicy, z dachami prostymi dwu-
spadowymi o nachyleniu po³aci 38-45o. Nieprzekraczalne linie
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zabudowy przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza siê
realizacjê budynków gospodarczych (gara¿y) jako parterowych,
dobudowanych do budynków mieszkalnych. W zagospodaro-
waniu ka¿dej dzia³ki przewidzieæ min. 2 miejsca postojowe na
samochody osobowe. Powierzchnia terenu nie wykorzystana
pod zabudowê i inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod nie-
zbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodaro-
wana zieleni¹ urz¹dzon¹. Wyklucza siê na wszystkich terenach,
z wy³¹czeniem terenu 32MN,U, lokalizacjê us³ug.

Na terenie 32MN,U dopuszcza siê lokalizacjê us³ug o cha-
rakterze nieuci¹¿liwym wbudowanych lub dobudowanych do
budynku mieszkalnego. Uci¹¿liwoœæ us³ug  nie mo¿e przekro-
czyæ granic w³asnoœci dzia³ki okreœlonej tytu³em prawnym w³a-
œciciela. Ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne Ÿród³a energii.

Dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku przyj¹æ, z
wy³¹czeniem terenu 32MN,U, jak dla "terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej", a dla terenu 32MN,U jak dla "terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemieœl-
niczymi",

-tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 15ZP, 18ZP
przeznacza siê pod zieleñ urz¹dzon¹. Wprowadza siê zakaz na-
sadzeñ zieleni wysokiej. Na terenach tych dopuszcza siê pro-
wadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz lo-
kalizacjê stacji transformatorowych,

-teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10 RPZ,UH
przeznacza siê pod urz¹dzenia produkcji zwierzêcej (wylêgarnia
drobiu) i handlu. Utrzymuje siê istniej¹c¹ nisk¹ zabudowê z
mo¿liwoœci¹ jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy (tylko
poziomej). Uci¹¿liwoœæ urz¹dzeñ produkcji zwierzêcej nie mo¿e
przekroczyæ granic w³asnoœci dzia³ki okreœlonej tytu³em praw-
nym w³aœciciela. W przypadku likwidacji funkcji zwi¹zanej z pro-
dukcj¹ zwierzêc¹ zabudowê przekszta³ciæ na cele handlu (deta-
licznego lub  hurtowego). Dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu.

Powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia w tym infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem
terenu pod niezbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹ i parkingi, po-
winna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹. Ogrzewanie
obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyjne Ÿród³a energii,

-tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 11EE,
24EE przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia elektroenergetyki
- stacje transformatorowe typu wie¿owego lub kontenerowego
(z wykluczeniem stacji s³upowych). Powierzchniê terenu nie
wykorzystan¹ pod obiekty elektroenergetyczne nale¿y zagospo-
darowaæ zieleni¹ nisk¹. Doprowadzenie mocy do stacji docelo-
wo liniami kablowymi,

-teren oznaczony na rysunku planu symbolem
19MN,UG,KP,EE przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ jed-
norodzinn¹, us³ugi gastronomii (lub handlu), parking, urz¹dze-
nia elektroenergetyki. Zabudowê mieszkaln¹ realizowaæ wg
warunków okreœlonych dla terenu oznaczonego symbolem
3MN,URu. Budynki us³ugowe realizowaæ jako parterowe, o wy-
sokoœci od poziomu terenu do kalenicy nie wy¿szej ni¿ 6,0 m, o
architekturze nawi¹zuj¹cej do budynku mieszkalnego jako do-
budowane do budynku mieszkalnego lub wolno stoj¹ce. Nie-
przekraczalne linie zabudowy przyj¹æ zgodnie z rysunkiem pla-
nu. Uci¹¿liwoœæ us³ug nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci
dzia³ki okreœlonej tytu³em prawnym w³aœciciela.

Nawierzchnia parkingu utwardzona. Odprowadzenie wód
deszczowych do kanalizacji po ich podczyszczeniu (separacji).
Na terenie dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowej
typu wie¿owego lub kontenerowego (z wykluczeniem stacji s³u-
powej). Powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹. Ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyjne
Ÿród³a energii. Dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku

przyj¹æ jak dla "terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z us³ugami rzemieœlniczymi",

-tereny oznaczone na rysunku planu symbolami  20MS;
25MS,EE; 29MS; 33MS  przeznacza siê pod zabudowê miesz-
kaln¹ wielorodzinn¹ (w formie ma³ych domów mieszkalnych).
Zabudowê mieszkaln¹ realizowaæ jako  wolno stoj¹c¹, nisk¹,
trzykondygnacyjn¹ z poddaszem u¿ytkowym, o wysokoœci, od
poziomu terenu do kalenicy, nie wy¿szej ni¿ 12,0 m, kalenic¹
ustawion¹ prostopadle do ulicy, z dachami prostymi dwuspa-
dowymi o nachyleniu po³aci 38-45o. Nieprzekraczalne linie za-
budowy przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza siê re-
alizacjê parterowych, wolno stoj¹cych budynków gospodarczych
(gara¿y) o jednolitym wystroju architektonicznym. Powierzchnia
terenu nie wykorzystana pod zabudowê i inne urz¹dzenia zwi¹-
zane z funkcj¹ podstawow¹ terenu, z wy³¹czeniem terenu pod
niezbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospoda-
rowana zieleni¹ urz¹dzon¹. Dopuszcza siê budowê i rozbudo-
wê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej. Na terenie 25MS,EE
dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowej  typu wie¿o-
wego lub kontenerowego (z wykluczeniem stacji s³upowej).
Nawierzchnia parkingu utwardzona. Odprowadzenie wód desz-
czowych do kanalizacji po ich podczyszczeniu (separacji).

Ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyjne
Ÿród³a energii.

Dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku przyj¹æ jak
dla "terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej",

-teren oznaczony na rysunku planu symbolem
21RPU,RPZ,S,UH,UR,MS przeznacza siê pod zabudowê miesz-
kaln¹ wielorodzinn¹, obs³ugi gospodarki zwierzêcej, sk³adów,
us³ug handlu i rzemios³a.

Utrzymuje siê istniej¹c¹ nisk¹ zabudowê z mo¿liwoœci¹
jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy. Dopuszczalne nad-
budowa zabudowy o poddasze u¿ytkowe (do wysokoœci  nie
wy¿szej ni¿ 12,0 m, kalenic¹ ustawion¹ prostopadle do ulicy, z
dachami prostymi dwuspadowymi o nachyleniu po³aci 38-45o).
Na terenie wprowadza siê zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania  na œrodowisko i przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla  któ-
rych obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodo-
wisko mo¿e byæ wymagany. Uci¹¿liwoœæ zak³adów rzemieœlni-
czych i us³ugowych  nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci dzia³ki
okreœlonej tytu³em prawnym w³aœciciela.

Uci¹¿liwoœæ funkcji zwi¹zanych z obs³ug¹ gospodarki zwie-
rzêcej, sk³adami, us³ugami handlu i rzemios³a nie mo¿e prze-
kroczyæ granic w³asnoœci dzia³ki okreœlonej tytu³em prawnym
w³aœciciela. Dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu.

Powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia; w tym infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem
terenu pod niezbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹ i parkingi, po-
winna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹. Ogrzewanie
obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyjne Ÿród³a energii. Do-
puszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku przyj¹æ jak dla "tere-
nów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej",

-teren oznaczony na rysunku planu symbolem
28MN,RPZ,UH,RPU przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹
jednorodzinn¹, obs³ugi gospodarki zwierzêcej i polowej, us³ug
handlu. Utrzymuje siê istniej¹c¹ nisk¹ zabudowê z mo¿liwoœci¹
jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy. Dopuszczalne nad-
budowa zabudowy do wysokoœci  nie wy¿szej ni¿ 10,0 m.,  z
dachami prostymi dwuspadowymi o nachyleniu po³aci 38-45o.
Now¹ zabudowê realizowaæ wg warunków okreœlonych dla te-
renu oznaczonego symbolem 3MN,URu. Na terenie wprowa-
dza siê zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu
oddzia³ywania na œrodowisko i przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
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cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko mo¿e byæ wy-
magany. Uci¹¿liwoœæ zak³adów us³ugowych nie mo¿e przekro-
czyæ granic w³asnoœci dzia³ki okreœlonej tytu³em prawnym w³a-
œciciela.

Uci¹¿liwoœæ funkcji zwi¹zanych z obs³ug¹ gospodarki zwie-
rzêcej i polowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci dzia³ki
okreœlonej tytu³em prawnym w³aœciciela. Dopuszcza siê wtórny
podzia³ terenu.

Powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i inne
urz¹dzenia; w tym infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem tere-
nu pod niezbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹ i parkingi, powinna
byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹. Ogrzewanie obiek-
tów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyjne Ÿród³a energii. Dopusz-
czalne poziomy ha³asu w œrodowisku przyj¹æ jak dla "terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemieœl-
niczymi",

-teren oznaczony na rysunku planu symbolem 30UR,UH
przeznacza siê pod zabudowê us³ug rzemios³a produkcyjnego i
handlu. Utrzymuje siê istniej¹c¹ nisk¹ zabudowê z mo¿liwoœci¹
jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy (tylko poziomej). Na
terenie wprowadza siê zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko,  wymagaj¹cych sporz¹-
dzenia raportu oddzia³ywania  na œrodowisko i przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla  których obo-
wi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko mo¿e
byæ wymagany. Uci¹¿liwoœæ zak³adów rzemieœlniczych i us³ugo-
wych  nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci dzia³ki okreœlonej
tytu³em prawnym w³aœciciela. Zabrania siê sk³adowania mate-
ria³ów sypkich w obiektach niezadaszonych powoduj¹cych wtór-
ne pylenie. Powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudo-
wê i inne urz¹dzenia; w tym infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-
niem terenu pod niezbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹ i parkingi,
powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹. Ogrzewanie
obiektów oraz wykorzystanie ciep³a dla celów technologicznych
przyj¹æ w oparciu o niskoemisyjne Ÿród³a energii,

-teren oznaczony na rysunku planu symbolem 34KZ prze-
znacza siê pod drogê zbiorcz¹. Szerokoœæ w liniach rozgranicze-
nia oraz szerokoœæ jezdni przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu.
Chodniki dwustronne 2x 2,5 m. W liniach rozgraniczenia drogi
dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ i sieci (elektroenergetycznych,
wodno-kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych i ewen-
tualnie cieplnych). Zakres dopuszczalnego uzbrojenia i jego u³o-
¿enie przyj¹æ wg warunków technicznych,

-tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 35KD;
36KD; 37KD; 38KD; 39KD; 40KD; 41KD; 41KD; 42KD; 43KD;
44KD; 45KD; 46KD; 48KD; 49KD przeznacza siê pod drogi do-
jazdowe. Szerokoœæ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych przyj¹æ zgod-
nie z rysunkiem planu (min.10 m).Szerokoœæ jezdni - 5,5 m, chod-
niki - 1,5  - 2,0 m. Zakres dopuszczalnego uzbrojenia wg ustaleñ
dla drogi 34KZ z uwzglêdnieniem ideogramu uzbrojenia zawar-
tego na rysunku planu, a jego u³o¿enie przyj¹æ wg warunków
technicznych.

§ 4. Okreœla siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej dotycz¹ce objêcia lub wyposa¿enia terenów objêtych
planem w :

 - miejsk¹ sieæ wodoci¹gow¹ ,
 - miejsk¹ sieæ kanalizacji sanitarnej,
 - miejsk¹ sieæ deszczow¹,
 - sieæ gazow¹ (gaz ziemny),
 - sieæ telekomunikacyjn¹,
 - sieæ elektroenergetyczn¹,
 - ulice oraz parkingi ogólnodostêpne,
 - zorganizowan¹ gospodarkê odpadami,
przy  czym:

1) zaopatrzenie w wodê przewiduje siê w uk³adzie opar-
tym o istniej¹ce sieci (mo¿liwe do przebudowy i rozbudowy),

2) odprowadzenie œcieków sanitarnych zasadniczo od-
bywaæ siê bêdzie grawitacyjnie (kanalizacja g³êboka) z ew. prze-
t³oczeniem ciœnieniowo do sieci w³¹czonej do miejskiej oczysz-
czalni (przebudowa sieci),

3) zorganizowan¹ gospodarkê odpadami, polegaj¹c¹ na
gromadzeniu sta³ych odpadków komunalnych w pojemnikach
i kontenerach na poszczególnych posesjach (wstêpna segre-
gacja), sk¹d wywo¿one bêd¹ przez miejskie s³u¿by komunal-
ne na miejsko-gminne wysypisko œmieci,

4) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych tere-
nów ulic - do istniej¹cej miejskiej oczyszczalni,

5) zaopatrzenie w gaz przewiduje siê dla potrzeb gospo-
darstw domowych, z uwzglêdnieniem alternatywnie ogrzewa-
nia czêœci istniej¹cych i projektowanych budynków, w oparciu
o przy³¹cza z sieci gazowej (mo¿liwej do przebudowy i rozbudo-
wy),

6) zasilanie elektroenergetyczne, docelowo wy³¹cznie
kablowe, z istniej¹cych (mo¿liwych do rozbudowy) i projekto-
wanych trafostacji zlokalizowanych na terenie objêtych planem
i s¹siedniej zabudowy mieszkaniowej z uwzglêdnieniem alter-
natywnie zwiêkszenia zapotrzebowania mocy przeznaczonej na
cele grzewcze we wszystkich rodzajach zabudowy),

7) sieæ telekomunikacyjn¹ realizowaæ docelowo wy³¹cz-
nie jako kablow¹.

§ 5. Dla realizacji celów publicznych ustala siê zadania
obejmuj¹ce:

1) ulice i ci¹gi piesze wyró¿nione na rysunku planu w³¹cz-
nie ze skrzy¿owaniami,

2) g³ówne sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

§ 6. Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, dla wszystkich terenów objêtych zmian¹ planu
ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazo-
wej op³aty od wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wysokoœci : 0 %.

§ 7. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego bu-
downictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulicy
Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim zatwierdzo-
nego uchwa³¹ nr XXIX/228/94 Rady Miejskiej w Grodkowie z
dnia 25 maja  1994r., w czêœci uregulowanej niniejsz¹ uchwa-
³¹.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miej-
skiemu w  Grodkowie.

§ 9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

20 stron na za³¹czniki
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Uchwa³a Nr XLII/491/2001
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-KoŸlu

z dnia 12 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kêdzierzyn-KoŸle.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1) oraz art. 22
ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
( Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z póŸn. zm.) -  Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. W Statucie Gminy, przyjêtym uchwa³¹ Nr XXXII/211/96 z
dnia 19 kwietnia 1996r. Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-KoŸlu z póŸ-
niejszymi zmianami, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

   1) tytu³ Rozdzia³u II otrzymuje brzmienie:
 "Insygnia i hejna³";
    2) po § 8 dodaje siê § 8a w nastêpuj¹cym brzmieniu:

"Rada Miejska mo¿e w drodze odrêbnej uchwa³y wprowadziæ
hejna³ miasta";

3) w § 11 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
     "1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoœcia-

mi, ochrony œrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;*
4) w § 11 ust.1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
"3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usu-

wania i oczyszczania œcieków komunalnych, utrzymania czysto-
œci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elek-
tryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz";*

5) w § 11 ust.1  pkt  8) otrzymuje brzmienie:
"8) edukacji publicznej";*
 6) w § 11 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
 "10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyj-

nych i urz¹dzeñ sportowych";*
  7) w § 11 ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
 "14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli

oraz ochrony przeciwpo¿arowej  i przeciwpowodziowej";*
  8) w § 11 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
 "16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w

ci¹¿y opieki socjalnej,  medycznej i prawnej";*
   9) w § 11 ust. 1 dodaje siê pkt 17 w nastêpuj¹cym brzmie-

niu:
  "17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej";*
  10) w § 11 ust. 1 dodaje siê pkt 18 w nastêpuj¹cym brzmie-

niu:
   " 18) promocji gminy";*
   11) w § 11 ust. 1 dodaje siê pkt 19 w nastêpuj¹cym

brzmieiu:
    " 19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi";*
  12) w § 11 ust. 1 dodaje siê pkt 20 w nastêpuj¹cym brzmie-

niu:
   " 20) wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regio-

nalnymi innych pañstw";*
   13) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Gmina mo¿e wykonywaæ równie¿ zadania powierzone z

zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z
organami tej administracji.";

   14) w § 12 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w nastêpuj¹cym
brzmieniu:

           " Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³a-
œciwoœci powiatu oraz zadania z zakresu w³aœciwoœci wojewódz-
twa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du
terytorialnego";*

    15) § 12 ust. 3 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
   "Gmina otrzymuje œrodki finansowe w wysokoœci ko-

niecznej do wykonania zadañ, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a";*
    16) w § 13 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
   " W celu wykonania zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednost-

ki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami,
w tym z organizacjami pozarz¹dowymi";*

    17) § 14 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
  " Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane

w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du tery-
torialnego";*

    18) dotychczasow¹ treœæ § 16 oznacza siê jako ust. 1 i
dodaje ust. 2 i ust. 3 w nastêpuj¹cym  brzmieniu:

         " 2. Dzia³alnoœæ organów Gminy jest jawna.
            3. Jawnoœæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w

szczególnoœci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstê-
pu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów Gminy i ko-
misji Rady Miejskiej";*

    19) § 17 ust. 2 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
"Rada Miejska sk³ada siê z liczby radnych okreœlonej usta-

w¹.";
    20) w § 17 ust. 6 dodaje siê po kropce zdanie drugie w

nastêpuj¹cym brzmieniu:
          " Œlubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania:

"Tak mi dopomó¿ Bóg";*
    21) § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
          "wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Miasta, ustalanie wy-

nagrodzeñ przewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta, stanowienie o
kierunkach dzia³alnoœci Zarz¹du Miasta oraz przyjmowanie spra-
wozdañ z jego dzia³alnoœci";*

22) § 18 ust. 1 pkt. 13) otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
"podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ, o któ-

rych mowa w § 12 ust. 2 i ust. 2a";*
     23) w § 18 ust. 1 po pkt. 14 dodaje siê pkt 14a w nastê-

puj¹cym brzmieniu:
    "14a) podejmowanie uchwa³ w sprawie wspó³pracy ze

spo³ecznoœciami lokalnymi   i regionalnymi innych pañstw oraz
przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ  spo³ecznoœci
lokalnych i regionalnych";*

     24) w § 18 ust. 1 po pkt. 18 dodaje siê pkt 18a w nastê-
puj¹cym brzmieniu:

          "18a) podejmowanie uchwal w sprawie zasad udzie-
lania stypendiów dla uczniów   i studentów";*

     25) w § 18 ust. 1 skreœla siê pkt 20;
     26) § 19 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
          "Uchwa³y organów Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo-

œci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej  po³owy sk³adu organu w
g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej";*

     27) w § 20 ust. 1. skreœla siê wyra¿enie "(18 radnych)";
     28) w § 20 ust. 3. skreœla siê wyra¿enie "(9 radnych)";
29) w § 21 ust. 2. skreœla siê wyra¿enie "(9 radnych)" i

dodaje po kropce zdanie drugie  w nastêpuj¹cym brzmieniu:
     "Wniosek o zwo³anie sesji powinien zawieraæ porz¹-

dek obrad wraz z projektami  uchwa³";*
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     30) w § 23 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
           "Rada Miejska kontroluje dzia³alnoœæ Zarz¹du Mia-

sta, gminnych jednostek  organizacyjnych oraz jednostek po-
mocniczych Gminy; w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹";*

31) w § 28 ust. 1. skreœla siê wyra¿enie "(19 radnych)";
32) w § 28 ust. 2. skreœla siê wyra¿enie "(18 radnych)";
33) w § 29 ust. 3. skreœla siê wyra¿enie "(19 radnych)";
34) w § 30 ust. 1. skreœla siê wyra¿enie "(9 radnych)";
35) w § 31 ust. 1. skreœla siê wyra¿enie "(24 radnych)";
36) w § 31 ust. 2. skreœla siê wyra¿enie "(18 radnych)";
37) § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Prezydent zwo³uje posiedzenie Zarz¹du Miasta w miarê

potrzeb";
38) w § 35 skreœla siê oznaczenie porz¹dkowe dotychcza-

sowego ust.6, a jego treœæ umieszcza siê jako zdanie drugie w
ust.5;

39) w § 35 skreœla siê oznaczenie porz¹dkowe dotychcza-
sowego ust.7, który otrzymuje numer 6;

40) § 45 ust.4 otrzymuje brzmienie:
"Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, nie posia-

daj¹cych osobowoœci prawnej, dzia³aj¹ jednoosobowo na pod-
stawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Zarz¹d Miasta. Do
czynnoœci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa potrzebna
jest zgoda Zarz¹du Miasta.";

    41) § 47 ust.6 otrzymuje brzmienie:
"Komisja powo³ywana przez Prezydenta Miasta i zatwier-

dzona przez Radê Miejsk¹ dokonuje okresowej i rocznej oceny
kwalifikacyjnej mianowanych pracowników samorz¹dowych";

    42) § 51 otrzymuje brzmienie:
"1. Rady osiedli spó³dzielczych wspó³pracuj¹ z organami

samorz¹du miasta w dziedzinie  realizacji zadañ gospodarczych,
socjalnych i kulturalnych w osiedlach spó³dzielczych.

2. Rada Miejska mo¿e wspomagaæ dzia³alnoœæ statuto-
w¹ spó³dzielczych rad osiedli  œrodkami finansowymi w ramach
bud¿etu gminy.";

2. W regulaminie Rady Miejskiej stanowi¹cym za³¹cz-
nik nr 2 do Statutu Gminy, przyjêtego uchwa³¹ Nr XXXII/211/96
z dnia 19 kwietnia 1996r. Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-KoŸlu
z póŸniejszymi zmianami, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmia-
ny:

1) w § 4 ust.2 w miejsce wyra¿enia "- co najmniej 9 rad-
nych" wprowadza siê zapis "co najmniej 1/4 ustawowego sk³a-
du Rady", a ponadto wykreœla siê wyra¿enia "komisjê rewizyjn¹"
oraz "Sejmik Samorz¹dowy";*

2) w § 10 ust. 1 dodaje siê po kropce zdanie drugie w
nastêpuj¹cym brzmieniu:

    "Na wniosek Prezydenta Miasta przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad naj-
bli¿szej sesji Rady Miejskiej projekt uchwa³y, je¿eli wniosko-
dawc¹ jest Zarz¹d Miasta, a projekt wp³yn¹³ do Rady Miejskiej
co najmniej 7dni przed dniem rozpoczêcia sesji";*

3) w § 10 ust. 2 w miejsce s³owa "projekt", wprowadza siê
s³owo "projekty";

4) w § 12 po zwrocie "procedura zg³oszenia projektu
uchwa³y przez radnego (grupê radnych):" ka¿de kolejne wyra¿e-
nie zaczynaj¹ce siê od myœlnika otrzymuje kolejne oznaczenie
porz¹dkowe od pkt.1 do pkt.4;

5) w § 15 w miejsce wyra¿enia "co najmniej 9 radnych"
wprowadza siê zapis "co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady";

6) w § 16 skreœla siê wyra¿enie "(18 radnych)";
7) w § 20 ust. 2 po kropce dodaje siê zdanie drugie w

nastêpuj¹cym brzmieniu:
    "Rada Miejska mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku

obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady, przy czym do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w
trybie wskazanym w § 4 ust. 2 wymagana jest dodatkowo zgoda

wnioskodawcy";*
8) w § 20 ust. 4. skreœla siê wyra¿enie "-informacjê dele-

gatów do sejmiku samorz¹dowego";
9) w § 23ust. 2 skreœla siê tiret 6,*
10) w § 24 ust. 3.w zdaniu pierwszym po wyra¿eniu "W

toku obrad lub w ka¿dym czasie, radni mog¹" wprowadza siê
s³owo "pisemnie";

11) w § 26 ust. 1. po wyra¿eniu "zg³oszeniu siê" skreœla
siê s³owo "ich";

12) w § 29 ust. 3.w miejsce wyra¿enia  "18 radnych" wpro-
wadza siê zapis "po³owy ustawowego sk³adu Rady";

13) w § 30 ust.1. w miejsce wyra¿enia  "18 radnych" wpro-
wadza siê zapis "1/2 ustawowego sk³adu Rady";

14) w § 35 ust. 2. w miejsce wyra¿enia  "18 radnych" wpro-
wadza siê zapis "1/2 ustawowego sk³adu Rady";

15) § 35 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
"Odwo³anie nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4  usta-

wowego sk³adu Rady w trybie okreœlonym w pkt. 2.";
16) § 36 otrzymuje brzmienie:
"1. Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej jest wy-

³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad*.
Do obowi¹zków Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej nale¿y w
szczególnoœci:

1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad sesji w porozu-
mieniu z Zarz¹dem Miasta i przewodnicz¹cymi komisji,

2) zwo³anie sesji Rady Miejskiej,
3) prowadzenie obrad podczas sesji,
4) inicjowanie i organizowanie pracy Rady, inicjowanie

prac nad uchwaleniem programu dzia³ania na ca³¹ kadencjê
oraz rocznych planów pracy, czuwanie nad terminowoœci¹ ich
wykonania,

5) organizowanie wspó³pracy i wymiany informacji miê-
dzy komisjami, koordynowanie ich dzia³ania, zlecanie im zaopi-
niowania okreœlonych spraw,

6) wystawianie upowa¿nieñ dla komisji w celu przepro-
wadzenia kontroli,

7) przyjmowanie skarg mieszkañców miasta na dzia³al-
noœæ Zarz¹du Miasta i jednostek podleg³ych oraz kierowanie ich
do Komisji Rewizyjnej,

8) pomoc w organizowaniu siê i w dalszej dzia³alnoœci
samorz¹dów mieszkañców osiedli komunalnych,

9) wspó³praca z samorz¹dami osiedli spó³dzielczych,
10) wspó³praca z Zarz¹dem Miasta przy realizacji progra-

mu prac Rady, uczestniczenie w posiedzeniach Zarz¹du Miasta
bez prawa g³osowania,

11) reprezentowanie Rady Miejskiej wobec innych orga-
nów i instytucji,

12) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad Biurem
Rady Miejskiej.

2. W czynnoœciach wymienionych w pkt. 1 Przewodnicz¹-
cego wspomagaj¹  Wiceprzewodnicz¹cy. W czasie nieobecno-
œci Przewodnicz¹cego jego funkcjê przejmuje wyznaczony przez
niego Wiceprzewodnicz¹cy lub wyznaczony przez Radê Miejsk¹.

3. Rada Miejska uchwa³¹ okreœla dla Przewodnicz¹cego
Rady zrycza³towan¹ miesiêczn¹ dietê.";

17) § 37 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Miejska powo³uje nastêpuj¹ce komisje:
1) komisjê finansowo-bud¿etow¹ do wykonania zadañ z

zakresu bud¿etu i finansów,
2) komisjê strategii, rozwoju gospodarczego i promocji

do wykonywania zadañ z zakresu planowania i rozwoju gospo-
darczego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, rolnictwa,
komunikacji, handlu, us³ug oraz promocji miasta,

3) komisjê oœwiaty i kultury do wykonania zadañ z zakresu
oœwiaty i kultury,

4) komisjê zdrowia i kultury fizycznej do wykonywania za-
dañ z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, sportu,
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rekreacji i turystyki,
5) komisjê ds. rodziny i pomocy spo³ecznej do wykonywa-

nia zadañ z zakresu opieki nad rodzin¹, patologi¹ w rodzinie,
problemów uzale¿nieñ, opieki nad kobiet¹ ciê¿arn¹, opieki spo-
³ecznej i spraw socjalnych,

6) komisjê prawno-administracyjn¹ do wykonywania za-
dañ z zakresu porz¹dku publicznego, ochrony przeciwpo¿aro-
wej, opiniowanie dokumentów i aktów prawnych, wyborów ³aw-
ników i cz³onków kolegium ds. wykroczeñ, samorz¹dów osie-
dlowych i przygotowaniem dla nich statutów,

7) komisjê rewizyjn¹ do kontroli dzia³alnoœci Zarz¹du Mia-
sta i gminnych jednostek organizacyjnych. Szczegó³owy tryb i
zakres dzia³ania okreœla regulamin komisji rewizyjnej bêd¹cy
za³¹cznikiem nr 3 do Statutu Gminy Kêdzierzyn-KoŸle,

8) komisjê urbanistyki, architektury i œrodowiska natural-
nego do wykonywania zadañ  z  zakresu: planowania przestrzen-
nego, gospodarki terenowej, budownictwa, ochrony œrodowi-
ska naturalnego, ekorozwoju miasta, wyznaczania celów priory-
tetowych w wydatkowaniu Gminnego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska.

2. Wyboru i odwo³ania przewodnicz¹cych sta³ych komisji
problemowych dokonuje Rada Miejska w g³osowaniu jawnym.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji przewodnicz¹cego ko-
misji problemowej niepodjêcie uchwa³y w terminie jednego
miesi¹ca jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji.",

18) w § 40 ust. 3. w miejsce s³owa "konsultowanie" wpro-
wadza siê zapis  "konsultowania";

29) w § 40 ust. 3. w miejsce  s³owa "przyjmowanie" wpro-
wadza siê zapis "przyjmowania";

20) § 41 ust. 2. otrzymuje brzmienie :
"Klub winien liczyæ co najmniej piêciu radnych.", natomiast

dotychczasowe ustêpy 2-4 otrzymuj¹ numeracjê porz¹dkow¹ 3-5,
21) w § 44 skreœla siê ustêp 5.
3. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Kêdzierzynie-KoŸlu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do Statutu
Gminy przyjêtego uchwa³¹ Nr XXXII/211/96 Rady Miejskiej w
Kêdzierzynie-KoŸlu z dnia 19 kwietnia 1996r. z póŸniejszymi
zmianami, w Rozdziale II ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Komisja podejmuje swoje dzia³ania na podstawie upo-
wa¿nieñ ustawowych oraz uchwa³ Rady Miejskiej, w tym uchwa-
³y zatwierdzaj¹cej roczny plan pracy komisji".

4. Wprowadza siê za³¹cznik nr 5 do statutu Gminy Kê-
dzierzyn-KoŸle, przyjêtego uchwa³¹ Nr XXXII/211/96 Rady Miej-
skiej w Kêdzierzynie-KoŸlu z dnia 19 kwietnia 1996r. z póŸ-
niejszymi zmianami, w brzmieniu:

"Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy Kêdzierzyn-KoŸle"

Regulamin
pracy Komisji problemowych
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-KoŸlu.

I. Sk³ad

§ 1. W sk³ad komisji wchodz¹ wy³¹cznie radni w liczbie nie
mniejszej ni¿ 5 osób.

§ 2. Komisje mog¹ zapraszaæ do udzia³u w swoich pra-
cach ekspertów, specjalistów, dzia³aczy, pracowników samo-
rz¹dowych i inne osoby.

§ 3. Poza komisjami sta³ymi okreœlonymi regulaminem
Rady Miejskiej - Rada Miejska mo¿e powo³ywaæ komisje doraŸ-

ne, okreœlaj¹c przedmiot ich dzia³añ, sk³ad i termin zakoñczenia
dzia³alnoœci.

II. Uprawnienia i zadania komisji problemowych

§ 4. Zakres uprawnieñ i zadañ komisji problemowych
obejmuje:

1) inicjatywy uchwa³odawcze (propozycje, opinie, projek-
ty),

2) inicjatywy o charakterze wspó³wykonawczym (rozpatrze-
nie problemów zwi¹zanych z wprowadzaniem w ¿ycie i wykony-
waniem uchwa³ Rady).

3) doradztwo (Rada upowa¿nia komisje do przygotowa-
nia i przedk³adania organom samorz¹dowym propozycji mery-
torycznych, ocen, opinii itp.),

4) analizy i kontrole wykonywane na podstawie skierowa-
nych do komisji sprawozdañ i informacji przez Zarz¹d Miasta,
poszczególnych jego cz³onków, inne komisje, w tym doraŸne i
rewizyjn¹, oraz Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej,

5) opiniodawcze i wnioskodawcze (w sprawach kierowa-
nych do komisji),

6) rozpatrywanie wniosków mieszkañców w sprawach
dzia³alnoœci Rady, urzêdów, przedsiêbiorstw i innych instytucji
podleg³ych w zakresie kompetencji komisji problemowych.

III. Organizacja, formy pracy komisji

§ 5. 1. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w terminach
okreœlonych przez sam¹ komisjê lub przewodnicz¹cego, nie rza-
dziej ni¿ raz w miesi¹cu.

2. Posiedzenie komisji mo¿e byæ zwo³ane dodatkowo w
ka¿dym czasie na pisemny wniosek 1/3 sk³adu komisji lub wnio-
sek przewodnicz¹cego.

3. Postanowienia i ustalenia komisji maj¹ moc prawn¹
je¿eli zosta³y podjête wiêkszoœci¹ g³osów cz³onków komisji w
obecnoœci przynajmniej 50 % sk³adu komisji.

4. Ka¿dy radny mo¿e byæ wg w³asnego uznania cz³onkiem
jednej lub kilku komisji problemowych.

5. Opracowania tematyczne, opinie, wyjaœnienia na po-
trzeby komisji przygotowane s¹ przez Zarz¹d na wniosek w ter-
minach ustalonych przez Komisje.

6. W posiedzeniach komisji na jej wniosek i zaproszenie
maj¹ obowi¹zek uczestniczyæ cz³onkowie Zarz¹du Miasta, pra-
cownicy Urzêdu, przedstawiciele gminnych jednostek organiza-
cyjnych - je¿eli wymagaj¹ tego rozpatrywane sprawy.

7. Obieg dokumentów i materia³ów miêdzy komisj¹ a Urzê-
dem Miasta odbywa siê poprzez Biuro Rady Miejskiej i Prezy-
denta lub bran¿owych Wiceprezydentów z przeznaczeniem dla
merytorycznych Wydzia³ów.

8. Decyzje komisji mog¹ przybieraæ ró¿ne formy: uchwa³,
dezyderatów, opinii, wniosków, sprawozdañ, rezolucji, apeli itp.

9. Cz³onkowie komisji mog¹ ze swego grona powo³aæ
podkomisje do opracowania lub rozwa¿ania pewnych grup te-
matów lub indywidualnych zagadnieñ.

10. Komisja mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej o po-
wo³anie doraŸnej komisji problemowej.

11. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia z inny-
mi komisjami, przewodnicz¹ wówczas kolejno przewodnicz¹cy
uczestnicz¹cych w posiedzeniu komisji.

12. W posiedzeniach komisji mog¹ braæ udzia³ radni i
inne osoby nie bêd¹ce cz³onkami komisji. Przewodnicz¹cy mo¿e
udzielaæ im g³osu w dyskusji. Nie bior¹ oni jednak udzia³u w
g³osowaniu.

13. Cz³onkowie komisji wyznaczaj¹ sprawozdawców na
sesjê Rady Miejskiej.
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IV. Kompetencje i obowi¹zki Przewodnicz¹cego Komisji

§ 6. 1. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy lub w czasie
nieobecnoœci zastêpca.

2. Funkcji przewodnicz¹cego komisji nie mo¿na ³¹czyæ z
funkcj¹ cz³onka Zarz¹du Miasta lub przewodnicz¹cego innej
komisji problemowej.

3. Cz³onek Zarz¹du Miasta nie mo¿e byæ cz³onkiem komi-
sji.

4. Przewodnicz¹cy jest inicjatorem opracowania projek-
tów planu pracy komisji, ustala terminy i porz¹dek dzienny po-
siedzeñ.

5. Przewodnicz¹cy dokonuje w okresach pó³rocznych oceny
frekwencji poszczególnych cz³onków w posiedzeniach komisji.

6. Przewodnicz¹cy czuwa nad przygotowaniem posiedzeñ,
dostarczeniem cz³onkom komisji w odpowiednim czasie nale-
¿ycie przygotowanych materia³ów."

§ 2. 1. Komisja finansowo-bud¿etowa oraz komisja stra-
tegii, rozwoju gospodarczego i promocji podejmuj¹ dzia³alnoœæ
z chwil¹ wyboru przez Radê Miejsk¹ obydwu tych komisji.

2. Komisja oœwiaty i kultury, komisja zdrowia i kultury fi-
zycznej oraz komisja ds. rodziny i pomocy spo³ecznej podejmu-
j¹ dzia³alnoœæ z chwil¹ wyboru przez Radê Miejsk¹ wszystkich
trzech tych komisji.

§ 3. Ze sk³adu dotychczas dzia³aj¹cych komisji Rady Miej-
skiej, o których mowa w § 4, odwo³uje siê wszystkich cz³onków
nie bêd¹cych radnymi.

§ 4. 1. Nastêpuj¹ce dotychczas dzia³aj¹ce komisje Rady
Miejskiej:

a) komisja rewizyjna,
b) komisja prawno-administracyjna,
c) komisja urbanistyki, architektury i œrodowiska naturalnego,

funkcjonuj¹ w dalszym ci¹gu pod dotychczasowymi nazwami,  z
dotychczasowym zakresem dzia³ania i w dotychczasowym sk³a-
dzie osobowym tworzonym przez cz³onków bêd¹cych radnymi.

2. Dotychczas dzia³aj¹ca komisja bud¿etowo-gospodar-
cza funkcjonuje pod dotychczasow¹ nazw¹, z dotychczasowym
zakresem dzia³ania i w dotychczasowym sk³adzie osobowym
tworzonym przez cz³onków bêd¹cych radnymi do chwili wyboru
przez Radê Miejsk¹ komisji finansowo-bud¿etowej oraz komisji
strategii, rozwoju gospodarczego i promocji i z chwil¹ t¹ ulega
rozwi¹zaniu.

3. Dotychczas dzia³aj¹ca komisja oœwiaty, kultury i kultury
fizycznej funkcjonuje pod dotychczasow¹ nazw¹, z dotychczaso-
wym zakresem dzia³ania i w dotychczasowym sk³adzie osobo-
wym tworzonym przez cz³onków bêd¹cych radnymi do chwili
wyboru przez Radê Miejsk¹ komisji oœwiaty i kultury, komisji
zdrowia i kultury fizycznej oraz komisji ds. rodziny i pomocy spo-
³ecznej i z chwil¹ t¹ ulega rozwi¹zaniu.

4. Dotychczas dzia³aj¹ca komisja zdrowia i spraw socjal-
nych funkcjonuje pod dotychczasow¹ nazw¹, z dotychczasowym
zakresem dzia³ania i w dotychczasowym sk³adzie osobowym
tworzonym przez cz³onków bêd¹cych radnymi do chwili wyboru
przez Radê Miejsk¹ komisji zdrowia i kultury fizycznej, komisji
oœwiaty i kultury oraz komisji ds. rodziny i pomocy spo³ecznej i z
chwil¹ t¹ ulega rozwi¹zaniu.

§ 5. Traci moc Uchwa³a nr XXXVIII/258/96 Rady Miejskiej z
dnia 4 paŸdziernika 1996r. w sprawie przyjêcia regulaminu pra-
cy Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-KoŸlu.

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002r.

Objaœnienia:

* - postanowienia dodane lub zmienione stosownie do
unormowañ wprowadzonych ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2001r. o
zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powia-
towym, o samorz¹dzie województwa o administracji rz¹dowej w
województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
45, poz. 497).

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t
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U c h w a ³ a   Nr  XXVIII/175/2001
Rady  Miejskiej  w  Kolonowskiem

z  dnia 23 czerwca 2001 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Miasta i Gminy Kolonowskie na 2001 r.

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74
z póŸn. zm./, art.art. 109, 111, 124  ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych  /Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz.1014
z póŸn. zm./ oraz § 3 ust.2 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Finan-
sów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegó³owych za-
sad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych za-
dañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleco-
nych jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami oraz prze-
kazywania jednostkom samorz¹du terytorialnego dotacji celo-
wych na realizacje tych zadañ /Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1077/,
Rada Miejska w Kolonowskiem  uchwala :

§1. W bud¿ecie Miasta i Gminy Kolonowskie na 2001 rok
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

 zwiêksza siê dochody bud¿etu             o kwotê   22.606 z ³
w tym:
w dziale  600 Transport i ³¹cznoœæ
    rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

              § 084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych                                                        o kwotê    1.880 z³

w dziale  754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne

              § 084 Wplywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych                                                      o kwotê       1.500 z³

w dziale  758 Ró¿ne rozliczenia
    rozdz. 75805 Czêœæ rekompensuj¹ca subwencji ogól-

nej dla gmin
   § 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                    o kwotê   15.226 z³
w dziale  853 Opieka spo³eczna - zadania zlecone
    rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne
          § 201 Dotacje celowe otrzymane z  bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami o kwotê      4.000 z³

zwiêksza siê wydatki bud¿etu             o kwotê  244.194 z³

w tym:
w dziale  010 Rolnictwo i ³owiectwo
    rozdz. 01030 Izby rolnicze
   § 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki             o kwotê       500 z³

w dziale  700 Gospodarka mieszkaniowa
  rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
           § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych
                                                                     o kwotê     2.500 z³
              § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud¿etowych                                                       o kwotê    10.000 z³
w dziale  750 Administracja publiczna
    rozdz. 75023 Urzêdy gmin

              § 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki
                                                                      o kwotê    4.500 z³
              § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud¿etowych                                                         o kwotê    1.542 z³
    rozdz. 75047 Pobór podatków, op³at i nieopodatkowa-

nych nale¿noœci  bud¿etowych
            § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych
                                                                      o kwotê       600 z³
              § 4610 Koszty postêpowania s¹dowego i proku-

ratorskiego                                                           o kwotê   12.000 z³
w dziale  754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-

ciwpo¿arowa
    rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej
      § 2570 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych
        jednostek sektora finansów publicznych
                                                                      o kwotê    3.750 z³
    rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
       § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                     o kwotê     1.500 z³
          § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych
                                                                      o kwotê    7.400 z³
w dziale  801 Oœwiata i wychowanie
    rozdz. 80101 Szko³y podstawowe
          § 4270 Zakup us³ug remontowych
                                                                      o kwotê    1.000 z³
    rozdz. 80110 Gimnazja
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                          o kwotê    3.261 z³
    rozdz. 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
    §4300 Zakup us³ug pozosta³ych        o kwotê    5.000 z³

w dziale  853 Opieka spo³eczna
    rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne - zadania zlecone
             § 3110 Œwiadczenia spo³eczne    o kwotê    4.000 z³

    rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
              § 3110 Œwiadczenia socjalne   o kwotê  11.726 z³

    rozdz. 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej
          § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych  o kwotê        448 z³

w dziale  854 Edukacyjna opieka wychowawcza
    rozdz. 85404 Przedszkola
              § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wyna-

grodzeñ                                                                 o kwotê     2.493 z³
§ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                                      o kwotê    2.264 z³
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                     o kwotê   95.089 z³
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                                    o kwotê   24.583 z³
  § 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                    o kwotê   17.313 z³
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   § 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
                                                                      o kwotê    2.344 z³
  § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                      o kwotê  11.226 z³
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                           o kwotê    1.077 z³
              § 4260 Zakup energii                  o kwotê    3.409 z³

  § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych         o kwotê   2.288 z³

   § 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe        o kwotê   1.919 z³

  § 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki                 o kwotê      110 z³

 § 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjal-
nych                                                                         o kwotê   1.442 z³

w dziale  900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
  rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ
     § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych    o kwotê      1.000 z³

w dziale  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
    rozdz. 92109  Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby
    § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê          1.500 z³

    rozdz. 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ
        § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych    o kwotê   6.410 z³

zmniejsza siê wydatki bud¿etu           o kwotê  221.588 z³
w tym:
w dziale  600 Transport i ³¹cznoœæ
    rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
         § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych   o kwotê      1.870 z³

w dziale  700 Gospodarka mieszkaniowa
  rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
              § 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                    o kwotê    12.500 z³
w dziale  750 Administracja publiczna
    rozdz. 75023 Urzêdy gmin
              § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                     o kwotê     4.500 z³
           § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych
                                                                     o kwotê     1.542 z³
 rozdz. 75047 Pobór podatków, op³at i nieopodatkowanych

nale¿noœci bud¿etowych
   § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
                                                                     o kwotê        600 z³
   § 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki             o kwotê   12.000 z³

w dziale  754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa

    rozdz. 754 12 Ochotnicze stra¿e po¿arne
      § 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                       o kwotê     7.400 z³
w dziale  758 Ró¿ne rozliczenia
    rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
              § 4810 Rezerwy                         o kwotê      2.000 z³

w dziale  801 Oœwiata i wychowanie
    rozdz. 80101 Szko³y podstawowe
            § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê      1.000 z³

 rozdz. 80104 Oddzia³y klas "0" w przedszkolach i szko-
³ach podstawowych

    § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ                                                         o kwotê      2.493 z³

     § 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                     o kwotê     2.264 z³
     § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                   o kwotê    95.089 z³
     § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                                   o kwotê    24.583 z³
     § 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                    o kwotê    17.313 z³
     § 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
                                                                    o kwotê      2.344 z³
     § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                    o kwotê    11.226 z³
      § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                         o kwotê     1.077 z³
    § 4260 Zakup energii                           o kwotê     3.409 z³

     § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych      o kwotê     2.288 z³

        § 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe  o kwotê    1.919 z³

       § 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki       o kwotê        110 z³

        § 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ so-
cjalnych                                                                 o kwotê     1.442 z³

    rozdz. 80110 Gimnazja
       § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                                    o kwotê      1.261 z³
              § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                    o kwotê      2.000 z³
w dziale  853 Opieka spo³eczna
    rozdz. 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej
              § 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                     o kwotê        448 z³
w dziale  900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowi-

ska
    rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ
     § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                     o kwotê    1.000 z³
w dziale  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
    rozdz. 92109 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby
      § 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                     o kwotê    1.500 z³
    rozdz. 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ
      § 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                     o kwotê    6.410 z³
                                                                                                                                                                                                                                                                
 §2. W za³. Nr 5c do uchwa³y Nr XXVI/157/2001 Rady Miej-

skiej w Kolonowskiem z dnia 30 marca 2001r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

- w poz. przychody ogó³em - plan na 2001 rok - kwotê
"30.650" z³ zamienia siê na kwotê "18.755" z³, z tego: wp³ywy ze
sprzeda¿y kwotê "19.665" z³ zamienia siê na kwotê "13.168" z³ i
pozosta³e przychody kwotê "10.985" zamienia siê na kwotê
"5.587" z³,

- w poz. razem suma bilansowa - plan na 2001 rok - kwotê
"30.650" z³ zamienia siê na kwotê "18.755" z³,

- w poz. rozchody ogó³em - plan na 2001 rok - kwotê "
28.160" z³ zamienia siê na kwotê "18.755" z³, z tego: zu¿ycie
materia³ów i us³ug kwotê "28.160" z³ zamienia siê na kwotê
"18.755" z³,

- w poz. stan œrodków obrotowych na koniec roku - plan na
2001 rok - kwotê "2.490" z³ zamienia siê na "0".

W za³. Nr 5f do uchwa³y Nr XXVI/157/2001 Rady Miejskiej
w Kolonowskiem z dnia 30 marca 2001r . w sprawie uchwale-
nia bud¿etu na 2001 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

- w poz. przychody ogó³em - plan na 2001 rok - kwotê
"43.162" z³ zamienia siê na kwotê "55.057" z³, z tego: wp³ywy ze
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sprzeda¿y kwotê "35.819" z³ zamienia siê na kwotê "42.316" z³
oraz pozosta³e przychody kwotê "7.343" z³ zamienia siê na kwo-
tê "12.741" z³,

- w poz. razem suma bilansowa - plan na 2001 rok - kwotê
"57.751" z³ zamienia siê na kwotê "69.646" z³,

- w poz. rozchody ogó³em - plan na 2001 rok - kwotê
"52.824" z³ zamienia siê na kwotê "62.229" z³, z tego: zu¿ycie
materia³ów i us³ug kwotê "52.824" z³ zamienia siê na kwotê
"62.229" z³,

- w poz. stan œrodków obortowych na koniec roku - plan na
2001 rok - kwotê "4.927" z³ zamienia siê na kwotê "7.417" z³.

Do za³. nr 7 uchwa³y Nr XXVI/157/2001 Rady Miejskiej w
Kolonowskiem z dnia 30 marca 2001 r.  w sprawie uchwalenia
bud¿etu na 2001 r.  - plan dotacji podmiotowej - dodaje siê:

- dzia³  754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa

- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej

- paragraf 2570 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla po-
zosta³ych jednostek sektora finansów publicznych -  kwota 3.750 z³.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian bud¿et gminy Kolonow-
skie przedstawia siê nastêpuj¹co:

dochody ogó³em wynosz¹:                              6.891.218 z³
w tym:
dochody w³asne                                                   6.405.476 z³
dochody - zadania zlecone                                  481.642 z³
dochody - zadania powierzone                                4.100 z³
przychody wynosz¹:                                               703.216 z³
wydatki wynosz¹ ogó³em:                                  7.594.434 z³
w tym:
wydatki bud¿etu                                                    7.108.692 z³
wydatki - zadania zlecone                                       481.642 z³
wydatki - zadania powierzone                                    4.100 z³
Rezerwa ogólna wynosi:                                        48.835 z³.

§ 4. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Kolonowskiem.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia i podle-
ga opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk
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Uchwa³a Nr XXV/246/2001
Rady Gminy w Lubszy

z dnia 21 czerwca 2001r.

w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego uchwa³y Nr XXIV/234/2001 Rady Gminy w Lubszy z dnia 26 kwietnia
2001r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leœnego, od nieruchomoœci i od posiadania psów.

Na podstawie art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o
podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431; 1994 r. Nr 1,
poz.3; 1996r. Nr 91, poz.409; 1997r. Nr 43, poz.272 , Nr 137,
poz.926; 1998r. Nr 108, poz.681), art. 6 ust.9 i art. 14 pkt. 3  usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz.444; 1992r. Nr 21, poz.86;
1994r. Nr 123, poz.600; 1996r. Nr 91, poz.409, Nr 149, poz.704;
1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.689, Nr 121, poz.770, Nr 123,
poz.780; 1998r. Nr 106, poz.668, Nr 150, poz.983, Nr 160,
poz.1058; 2000r. Nr 88, poz.983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz.
1315), art. 66 ust.9 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991r. o lasach
(Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz.679,  Nr 86, poz. 958, Nr 120, poz.1268)
- Rada Gminy w Lubszy uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIV/234/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r.
w sprawie inkasa podatku rolnego, leœnego, od nieruchomoœci
i od posiadania psów dodaje siê § 6 o brzmieniu :

"§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.".

§ 2. Ustala siê tekst jednolity uchwa³y w brzmieniu stano-
wi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubszy

Maria Jarecka

                               Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXV/246/2001
                      Rady Gminy w Lubszy z dnia 21czerwca 2001r.

§ 1. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoœci,
rolnego, leœnego i od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Do nale¿noœci podatkowych objêtych ³¹cznym zobowi¹-
zaniem pieniê¿nym, okreœlonym w § 1 rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ³¹cznego zobo-
wi¹zania pieniê¿nego (Dz. U. Nr 105, poz. 1200) , przepisy ust.1
stosuje siê odpowiednio.

§ 2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczegól-
nych so³ectw.

§ 3. Inkasentom przys³uguje prowizja w wysokoœci 6 %
zainkasowanych kwot.
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§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr VII/54/95 Rady Gminy w Lubszy
z dnia 16 stycznia 1995r. w sprawie inkasa podatku rolnego,
leœnego i od nieruchomoœci i Uchwa³a Nr VII/57/95 Rady Gminy
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Uchwa³a  Nr XLIV/491/2001
Rady Miejskiej  w  Nysie

z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej Nr XXXI/325/96 z dnia 19 grudnia 1996r.
w sprawie zasad gospodarowania lokalami u¿ytkowymi.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym   (Dz. U.  z  1996r.  Nr 13,  poz.74 , Nr 58,
poz. 261,  Nr 106  poz.496, Nr 132  poz. 622;  1997r.  Nr 9,  poz.43,
Nr 106,  poz.679, Nr 107,  poz.686, Nr 113,  poz.734,  Nr 123,
poz.775;  1998r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126; 2000r. Nr
26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr
91, poz.1009, Nr 95, poz.1041; 2001r. Nr 45, poz.497), Rada
Miejska  w  Nysie uchwala, co nastêpuje :

§1. W uchwale Rady Miejskiej  Nr XXXI/325/96 z dnia
19 grudnia 1996r.  w sprawie zasad gospodarowania lokalami
u¿ytkowymi, zmienionej uchwa³¹ Nr XL/411/97 z dnia   7 sierpnia
1997r., uchwa³¹ Nr VII/60/99 z dnia 27 lutego 1999r., uchwa³¹ Nr
XIV/112/99 z dnia 30 czerwca 1999r. , uchwa³¹ Nr XXVII/270/2000
z 30 czerwca 2000r. oraz uchwa³¹ Nr XXXI/306/2000 z 2 paŸdzier-
nika 2000r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1.  Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y "Wykaz minimalnych stawek
czynszu na najem lokalu w zale¿noœci od bran¿y i strefy" otrzy-
muje brzmienie jak za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi  Miej-
skiemu w Nysie.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Leszek Wierzchowiec

1 strona na za³¹cznik

w Lubszy z dnia 16 stycznia 1995r. w sprawie poboru podatku
od posiadania psów w formie inkasa.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Uchwa³a  Nr XXX/174/2001
Rady Powiatu w Oleœnie

z dnia 25 czerwca 2001 r.

w sprawie  zmian bud¿etu  Powiatu Oleskiego (Ziemskiego).

     Na podstawie art. 109, art. 111 ust. 2, art. 116, art. 124
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póŸn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr
91, poz. 578 z póŸn. zm.) oraz §1 pkt 2, 3 rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 maja 2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w
sprawie szczegó³owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47,poz. 501) - Rada Powiatu
w Oleœnie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejszyæ plan dochodów powiatu
                                                                    o kwotê  67.457 z³,
w tym:
1. Dzia³   801  Oœwiata i wychowanie                 67.457 z³
              § 069   Wp³ywy z ró¿nych op³at         1.249 z³
            § 075   Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników

maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du tery-
torialnego oraz innych umów o podobnym charakterze       20.378 z³

                § 083   Wp³ywy z us³ug                             45.830 z³

§ 2. Zwiêkszyæ plan dochodów powiatu
                                                              o kwotê  1.320.374 z³,
w tym:
1. Dzia³   754  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-

ciwpo¿arowa                                                                     146.900 z³
    § 211   Dotacje celowe otrzymane  z bud¿etu pañstwa

na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  146.900 z³

2. Dzia³   758  Ró¿ne rozliczenia      760.076 z³
§ 001   Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa       640.076 z³

            § 092   Pozosta³e odsetki       120.000 z³
3. Dzia³ 801  Oœwiata i wychowanie                       68.322 z³
            § 069   Wp³ywy z ró¿nych op³at           1.249 z³
            § 075   Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników

maj¹tkowych Skarbu Pañstwa jednostek samorz¹du terytorial-
nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      20.378 z³

 § 083   Wp³ywy z us³ug         45.830 z³
 § 629   Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
 gmin, powiatów, samorz¹dów województw
 pozyskane z innych Ÿróde³              865 z³
4. Dzia³   851  Ochrona zdrowia                           216.300 z³
         § 211   Dotacje celowe otrzymane  z bud¿etu pañstwa

na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  216.300 z³

5. Dzia³   853  Opieka spo³eczna                            24.976 z³
            § 211   Dotacje celowe otrzymane  z bud¿etu pañ-

stwa  na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

                                                          24.976 z³
6. Dzia³   854  Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                                   103.800 z³
        § 213   Dotacje celowe otrzymane  z bud¿etu pañstwa

 na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu      103.800 z³

§ 3. Zmniejszyæ plan wydatków powiatu
                                                                o kwotê  4.015.431 z³,
w tym:
1. Dzia³700 Gospodarka mieszkaniowa               11.548 z³

Rozd.   70005  Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
                                                                                      11.548 z³
       - wydatki maj¹tkowe    11.548 z³
Œrodki przeznaczone na zakup zabudowanej nieruchomo-

œci o pow. 0,1659 ha po³o¿onej w Oleœnie przy ulicy Konopnic-
kiej 8.

2. Dzia³   801  Oœwiata i wychowanie              3.983.238 z³

Rozd.   80102  Szko³y podstawowe specjalne    18.000 z³

       - wydatki bie¿¹ce                                               18.000 z³
          * p³ace i pochodne                                        18.000 z³
Rozd.   80131  Licea i technika zawodowe
                                                                                3.965.238 z³
       - wydatki bie¿¹ce            3.940.273 z³
         * p³ace i pochodne        3.366.094 z³
       - wydatki maj¹tkowe            24.965 z³
Œrodki na budowê sali gimnastycznej przy ZSR w Gorzo-

wie Œl.

3. Dzia³   851  Ochrona zdrowia                             20.645 z³
Rozd.   85111  Szpitale ogólne                               20.000 z³
       - wydatki bie¿¹ce                20.000 z³
Rozd.   85117  Zak³ady opiekuñczo-lecznicze i pielêgna-

cyjno-opiekuñcze                                                                         645 z³
       - wydatki maj¹tkowe               645 z³
Œrodki przeznaczone na zakup bojlera elektrycznego dla

ZOL-u w Dobrodzieniu

§ 4. Zwiêkszyæ plan wydatków powiatu
                                                                                 o kwotê  5.268.348 z³,
w tym:
1. Dzia³   600   Transport i ³¹cznoœæ                         1.000 z³
Rozd.   60014  Drogi publiczne powiatowe            1.000z³
             - wydatki bie¿¹ce                  1.000 z³

2. Dzia³   700  Gospodarka mieszkaniowa           11.548 z³

Rozd.   70005  Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
                                                                                      11.548 z³
       - wydatki bie¿¹ce                11.548 z³
3. Dzia³   750  Administracja publiczna               181.101 z³

Rozd.   75020  Starostwa powiatowe                 181.101 z³
          - wydatki bie¿¹ce              181.101 z³

4. Dzia³   754  Bezpieczeñstwo publiczne i  ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                                      147.400 z³

Rozd.   75405  Komendy Powiatowe Policji              500 z³
             - wydatki bie¿¹ce                     500 z³
Rozd.   75411  Komendy Powiatowe PSP          146.900 z³
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 *  zadania zlecone:
 - wydatki bie¿¹ce                146.900 z³
  *  p³ace i pochodne          146.900 z³

5. Dzia³   801  Oœwiata i wychowanie              4.506.678 z³

Rozd.   80111  Gimnazja specjalne                      20.000 z³
 - wydatki bie¿¹ce                 20.000 z³
Rozd.   80120  Licea ogólnokszta³c¹ce                93.500 z³
  - wydatki bie¿¹ce                 93.500 z³
   * p³ace i pochodne             50.000 z³
Rozd.   80130  Szko³y zawodowe                       4.280.203 z³
  - wydatki bie¿¹ce            4.234.373 z³
   * p³ace i pochodne        3.540.094 z³
    - wydatki maj¹tkowe            45.830 z³
Œrodki na dokoñczenie budowy i pierwsze wyposa¿enie

sali gimnastycznej przy ZSR w Gorzowie Œl.
Rozd.   80195  Pozosta³a dzia³alnoœæ                 112.975 z³
  - wydatki bie¿¹ce                     112.975 z³

6. Dzia³   851  Ochrona zdrowia                           237.545 z³
Rozd.   85117  Zak³ady opiekuñczo-lecznicze i pielêgna-

cyjno- opiekuñcze                                                                   20.645 z³
       - wydatki bie¿¹ce                645 z³
       - dotacja                          20.000 z³
Œrodki przeznaczone jako dotacja dla Zespo³u Opieki Zdro-

wotnej w Oleœnie na roboty wykoñczeniowe w Zak³adzie Opie-
kuñczo-Leczniczym w Dobrodzieniu.

Rozd.   85132  Inspekcja sanitarna                         8.900 z³

*  zadania zlecone:
                          - wydatki bie¿¹ce                  8.300 z³
*  zadania w³asne:
                          - wydatki bie¿¹ce                     600 z³
Rozd.   85156  Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz

œwiadczenia dla osób nie objêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia
zdrowotnego                                                                       208.000 z³

*  zadania zlecone:
                          - wydatki bie¿¹ce              208.000 z³

7. Dzia³   853  Opieka spo³eczna                           30.376 z³
Rozd.   85301  Placówki opiekuñczo-wychowawcze
                                                                                         4.000 z³
  - wydatki bie¿¹ce                   4.000 z³
  * p³ace i pochodne               4.000 z³
Rozd.   85302  Domy pomocy spo³ecznej                 600 z³
  - wydatki bie¿¹ce                     600 z³
Rozd.   85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze                                                                                  21.000 z³
*  zadania zlecone:
 - wydatki bie¿¹ce              21.000 z³
Rozd.   85333  Powiatowe urzêdy pracy                     800 z³
  - wydatki bie¿¹ce                     800 z³
Rozd. 85395 Pozosta³a  dzia³alnoœæ                          3.976 z³

  *  zadania zlecone
  - wydatki bie¿¹ce                      3.976 z³

8. Dzia³   854  Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                                   152.700 z³
Rozd.   85403  Specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze
                                                                                      43.500 z³
   - wydatki bie¿¹ce               43.500 z³
    * p³ace i pochodne        13.000 z³
    * dotacje                          10.000 z³
Dotacja przeznaczona dla Specjalnego Oœrodka Szkolno-

Wychowawczego w Uszycach.
Rozd.   85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne-

oraz inne poradnie                                                                5.400 z³
    - wydatki bie¿¹ce                5.400 z³
     * p³ace i pochodne          5.400 z³
Rozd. 85415  Pomoc materialna dla uczniów
                                                                                   103.800 z³
       - wydatki bie¿¹ce             103.800 z³

§ 5. Zmienia siê klasyfikacjê powo³anych œrodków spe-
cjalnych z rozdzia³u 85414 Sto³ówki szkolne na rozdzia³ 85495
Pozosta³a dzia³alnoœæ:

§ 6. Zmieniæ przeznaczenie dotacji:
1. W ramach dzia³u 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego,  rozd. 92195 - Pozosta³a dzia³alnoœæ:

1 /2strony na za³¹cznik
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§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 2 czerwca  w zakresie przeniesieñ pomiêdzy
rozdzia³ami na skutek zmian w klasyfikacji .

§ 9. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Oleœnie

Antoni Polak
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U c h w a ³ a   Nr XXX /125/2001
R a d y   G m i n y   P a k o s ³ a w i c e

z   dnia  11 lipca   2001 r.

w sprawie  zmian w  Statucie Gminy Pakos³awice .

  Na  podstawie  art.18  ust. 2  pkt  1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz.261, Nr 106, poz. 496 , Nr 132, poz.622;  1997r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.734, Nr
123 ,poz.775; 1998r. Nr 155,poz.1014, Nr 162,poz.1126; 2000 r.
Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985 ,
Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041; 2001r. Nr 45,poz. 497 ) - Rada
Gminy  Pakos³awice  uchwala , co  nastêpuje  :

§1. W Statucie Gminy Pakos³awice, uchwalonym uchwa-
³¹ Nr  XXII/73/96 Rady Gminy Pakos³awice z dnia 13 czerwca
1996r. zmienionym  uchwa³¹ Nr XXII/88/2000 z dnia 28 czerwca
2000 r.   wprowadza  siê rozdzia³ VIII w brzmieniu  jak w  za³¹cz-
niku do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Zarz¹dowi Gminy
Pakos³awice .

§3. Uchwa³a  podlega og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzêdo-
wym  Województwa  Opolskiego i  wchodzi  w  ¿ycie  po   up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

Za³¹cznik do uchwa³y Rady Gminy
Nr XXX/125/2001 z dnia 11 lipca 2001r.

VIII.   ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWA-
TELI  Z DOKUMENTÓW  WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA
ZADAÑ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANY GMINY

§ 46. Za udostêpnianie obywatelom dokumentów wyni-
kaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Gminy i
Zarz¹d Gminy, w tym protoko³ów z posiedzeñ Rady Gminy, Za-
rz¹du Gminy i komisji Rady Gminy, odpowiada Wójt Gminy.

§ 47. 1.Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w § 46, obywatel, zwany dalej wnioskodawc¹, sk³ada na
piœmie do Wójta Gminy, okreœlaj¹c rodzaj dokumentu i sprawê,
której dotyczy.

2.W przypadku powstania przyczyny, która uniemo¿liwia
z³o¿enie przez wnioskodawcê wniosku na piœmie, mo¿liwe jest
z³o¿enie wniosku ustnie do protoko³u.

§ 48. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu, o któ-
rym mowa w § 47, sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwia-

j¹cy identyfikacjê dokumentu, Wójt Gminy wyznacza na piœmie
termin do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego
terminu wniosek pozostawia siê bez realizacji.

§ 49. 1.Wójt Gminy ustala datê oraz miejsce udostêpnie-
nia dokumentu, o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia
wnioskodawcê, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

2.Na uzasadnion¹ proœbê wnioskodawcy Wójt Gminy
ustala inn¹ datê udostêpnienia, dogodn¹ dla wnioskodawcy.

3.Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³oki,
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.

§ 50. 1.Wójt Gminy odmówi udostêpnienia dokumentu
lub jego fragmentów, je¿eli zawieraj¹ informacje chronione przed
ujawnieniem na podstawie ustaw.

2.Odmowa udostêpnienia, o której mowa w ust. 1, nastê-
puje na piœmie z podaniem przepisu prawa stanowi¹cego pod-
stawê odmowy, w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku.

§ 51. 1.Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów doku-
mentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpniania z przyczyn, o
których mowa w § 50 ust. 1, udostêpnia siê pozosta³¹ czêœæ
dokumentu.

2.Z przyczyn, o których mowa w § 50 ust. 1, zamiast orygi-
na³u mo¿e byæ udostêpniana kserokopia wykonana z pominiê-
ciem fragmentów objêtych ochron¹.

§ 52. Dokumenty, o których mowa w § 46, s¹ udostêpnia-
ne w obecnoœci pracownika Urzêdu Gminy w komórce organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy lub innym miejscu wskazanym przez
Wójta Gminy, stosownie do postanowieñ § 49 ust. 1.

§ 53. Obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki i wypisy z udo-
stêpnionych dokumentów.

§ 54. 1.  Udostêpnianie dokumentów, o którym mowa  w  § 46,
nie obejmuje sporz¹dzania i wydawania kserokopii b¹dŸ odpi-
sów udostêpnionych dokumentów.

2.Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia,
o którym mowa w § 52, jest zabronione.

§ 55. Udostêpnianie dokumentów obywatelom, o którym
mowa w § 46, jest bezp³atne.

§ 56. Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracownika Urzêdu
Gminy do podejmowania czynnoœci, o których mowa w niniej-
szym rozdziale, w imieniu Wójta Gminy.
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U c h w a ³ a    Nr  XXI/178/2001
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 29 marca   2001 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2001  r.

    Na podstawie art.18 ust.2  pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13,poz.74, Nr
58,poz.261,Nr 106,poz.496,Nr 132,poz.622; 1997r. Nr
9,poz.43,Nr 106,poz.679,Nr 107,poz.686,Nr 113,poz.734,Nr 123,
poz.775; 1998r. Nr 155,poz.1014,Nr 162,poz. 1126; 2000 r Nr
26,poz.306.Nr 48,poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr
91,poz.1009, Nr 95,poz.1041/,art.109  ustawy  z dnia 26  listopa-
da 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz.1014; 1999r.
Nr 38 ,poz.360 ,Nr 49 ,poz.485, Nr 70,poz.778 ,Nr 110, poz.1256;
2000 r. Nr 6, poz.69 , Nr 12 ,poz.136 , Nr 48, poz.550 ,Nr
95,poz.1041, Nr 119 ,poz.1251, Nr 122,poz.1315 / - Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Zmienia plan po stronie dochodów i wydatków bud¿e-
tu gminy na rok 2001 nastêpuj¹co :

DOCHODY:
Dzia³            853     OPIEKA  SPO£ECZNA                         5321,-
Rozdzia³      85395  Pozosta³a dzia³alnoœæ                              5321,-
    § 244     Dotacje otrzymane z funduszy  celowych na

realizacjê zadañ  bie¿¹cych jednostek sektora  finansów pu-
blicznych                                                                                     5321,-

WYDATKI
Dzia³            853     OPIEKA  SPO£ECZNA                        5321,-
Rozdzia³      85395  Pozosta³a dzia³alnoœæ                             5321,-
    §               3110    Œwiadczenia spo³eczne                         4730,-
    §             4210    Zakup materia³ów i wyposa¿enia           300,-
    §               4300    Zakup us³ug pozosta³ych                        291,-

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
                w   Popielowie

Jerzy Kupczyk
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Uchwa³a  Nr  XXI/185/2001
Rady Gminy w Popielowie

 z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2001 r.

Na postawie art.18 ust.2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz,U. z 1996r. Nr 13,poz. 74, Nr
58,poz. 261,Nr 106,poz.496, Nr 132,poz.622; 1997r. Nr 9, poz.43,
Nr 106,poz. 679, Nr 107,poz.686,Nr 113, poz.734, Nr 123,poz.775;
1998r. Nr 155,poz.1014, Nr 162,poz.1126;  2000r. Nr 26, poz.306.
Nr 48,poz.552,Nr 62,poz.718,Nr 88,poz.985, Nr 91,poz.1009,Nr
95,poz.1041/, art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finan-
sach publicznych /Dz.U. Nr 155,poz.1014; 1999r. Nr 38,poz.360,
Nr 49,poz.485, Nr 70,poz.778, Nr 110,poz.1256; 2000r. Nr 6,
poz.69, Nr 12, poz.136,Nr 48, poz. 550, Nr 95,poz.1041, Nr
119,poz.1251, Nr 122,poz.1315/ - Rada Gminy uchwala,co na-
stêpuje:

§ 2. Zmieniæ plan po stronie przychodów i wydatków bu-
d¿etu gminy na 2001 r. nastêpuj¹co:

952    -    Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym  -                                                              1.960.000

Wydatki

900    -    Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
                                                                                -  1.960.000

90095  -   Pozosta³a dzia³alnoœæ                      -   1.960.000

6050  -     Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                               -   1.960.000

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Popielowie

Jerzy Kupczyk
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U c h w a ³ a   Nr XXV/182/2001
Rady Gminy Rudniki

z dnia 26 czerwca 2001 r.

w sprawie okreœlenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
na terenie Gminy Rudniki.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz. 622;  1997 r. Nr 9,
poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.734, Nr
123, poz.775; 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126; 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718; 2001 r. Nr 45,
poz. 497/ oraz art. 26 i art. 26a ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o
najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U.
z 1998 r. Nr 120,poz. 787, Nr 162, poz. 1119; 1999 r. Nr 111, poz.
128; 2000 r.  Nr 3, poz.46, Nr 5, poz.67, Nr 83, poz. 946, Nr 88,
poz. 988, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1317; 2001 r. Nr 4, poz.
27/ - Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. Uchyla siê uchwalê Nr XIX/134/2000 z dnia 25 sierp-
nia 2000 r. w sprawie okreœlenia stawek czynszu regulowanego
za lokale mieszkalne. Nr XXI V/13 7/96 z dnia 30 grudnia 1996 r.
zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie okreœlenia stawek czynszu re-
gulowanego za lokale mieszkalne.

§ 2. Ustala siê stawkê bazow¹ czynszu regulowanego za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w wysokoœci
1,65 z³ /s³ownie: jeden z³oty szeœædziesi¹t piêæ groszy/. Wyso-
koœæ czynszu liczona wed³ug tej stawki wynosi:

1) w budynku w Rudnikach ul. Czêstochowska 16
                                                             - 80% stawki bazowej

2) w budynku w Rudnikach ul. Czêstochowska 21
                                                               - 70% stawki bazowej
3) w budynku w ¯ytniowie /przedszkole/
                                                               - 90%stawki bazowej
4) w budynku w ¯ytniowie /biblioteka/
                                                              - 70% stawki bazowej

5) w budynku w S³owikowie            - 50% stawki bazowej
6) w budynku w £azach            - 40% stawki bazowej
7) w budynku w Julianpolu /Dom Nauczyciela/
                                                             - 100% stawki bazowej
8) w budynku w Jaworznie /Dom Nauczyciela/
                                                            - 100% stawki bazowej
9) w budynku w Cieciu³owie /Dom Nauczyciela/
                                                               - 80% stawki bazowej
10) w budynku w ¯ytniowie /Dom Nauczyciela/
                                                              - 100% stawki bazowej
11) w budynku w Jelonkach           - 60% stawki bazowej
12) w budynku w Rudnikach ul. Czêstochowska 50
                                                             - 100% stawki bazowej
13) w budynku w Rudnikach ul. Wieluñska 4
                                                             - 100% stawki bazowej
14) w budynku ZOZ w ¯ytniowie
                                                             - 100% stawki bazowej
15) w budynku PKP Mirowszczyzna
                                                              - 70% stawki bazowej
16) w budynku PKP Janinów           - 70% stawki bazowej
17) w budynku PKP Jaworzno         - 70% stawki bazowej

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Rudniki.

§ 4. 1.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przy-
jêty.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem l wrzeœnia 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Edward G³adysz
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U c h w a ³ a   Nr XXV/183/2001
Rady Gminy Rudniki

z dnia 26 czerwca 2001 r.

w sprawie ustalenia op³at za wodê pobieran¹ z gminnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oraz œcieki wprowadzane
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych wsi Rudniki i ̄ ytniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13,poz.74, Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9,poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.734, Nr
123, poz.775; z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126; 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718; 2001 r. Nr 45, poz.
497/ oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668/ - Rada
Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. 1. Z dniem 1 sierpnia 2001 r. ustala siê op³aty:
     a/ za wodê pobieran¹ z gminnych urz¹dzeñ zaopatrze-

nia w wodê w wysokoœci:
- dla gospodarstw domowych, zak³adów opieki zdrowot-

nej, domów pomocy spo³ecznej  i placówek opiekuñczo - wy-
chowawczych - 1,52 z³/m3;

- dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w której woda wchodzi w sk³ad lub bezpoœredni kontakt z pro-
duktami spo¿ywczymi - 1,81 z³/m3,

- stwierdzenie niewa¿noœci: Rozstrzygniêcie nadzorcze
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Wojewody Opolskiego Nr NK.III-BD-0911-1-56/2001 z dnia 20
lipca 2001r,

     b/ za œcieki odprowadzane do urz¹dzeñ kanalizacji ko-
munalnej

- w Rudnikach - 3,00 z³/m3,
- w ¯ytniowie              - 3,20 z³/m3,
     c/ op³atê eksploatacyjn¹ w wysokoœci 5,00 z³ od wodo-

mierza na kwarta³.
2.  Op³aty wymienione w ust. 1 s¹ op³atami netto, do któ-

rych doliczany jest obowi¹zuj¹cy podatek VAT.
3.  Podstaw¹ okreœlenia iloœci odprowadzonych œcieków

bêd¹ odczyty wodomierza odnoœnie pobranej wody w stosunku
1:1 m3.

4.  Dla odbiorców, gdzie woda jest wykorzystywana w pro-
cesie produkcji w tym tak¿e produkcji rolnej, Zarz¹d Gminy mo¿e
w umowie ustaliæ inny sposób wyliczania iloœci wody i œcieków.

§ 2. Op³atê za wprowadzenie œcieków do kanalizacji ko-
munalnej stosuje siê tak¿e w przypadku przewozu i zrzutu bez-
poœrednio do oczyszczalni.

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Rudniki Nr XVI/122/
2000 z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia stawek op³at
za wodê i œcieki.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Rudniki.

§ 5. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przy-
jêty.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 sierpnia 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Edward G³adysz
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Uchwa³a Nr XXX/199/2001
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 30 maja 2001r.

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Strzeleckiego.

Dzia³aj¹c na podstawie art.12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578 z
póŸn.zm.) - Rada Powiatu Strzeleckiego postanawia:

§1. Ustanowiæ herb i flagê Powiatu Strzeleckiego.

§2.1. Wizerunek herbu stanowi za³¹cznik nr 1 do niniej-
szej uchwa³y.

2. Wizerunek flagi stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Strzeleckiego.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Hubert Kurza³
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