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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806 / oraz art. 109 w zwi¹zku z art. 119 oraz art. 124,
110 i 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 /oraz art. 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego w latach 1999 - 2003 /Dz.U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983, Nr
162, poz. 1119; z 2000 r. Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 39, poz.
459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 216, poz.
1826/, Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§1. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gminy
Bia³a na 2003 rok.

ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE DOCHODÓW
                                                             o kwotê      207.907,00
Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej                                                                         o kwotê     5.000,00

Rozdzia³ 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego po-
datku od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci cywilno-
prawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych

                                                                  o kwotê    5.000,00
§ 049 - Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez

jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych
ustaw                                                                   o kwotê    5.000,00

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                o kwotê 182.907,00
Rozdzia³ 75805-Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-

nej dla gmin                                                       o kwotê 182.907,00
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                   o kwotê 182.907,00

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia                 o kwotê   20.000,00
Rozdzia³ 85154-Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                                   o kwotê   20.000,00

1633

Uchwa³a Nr VI/61/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 20 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Bia³a na rok kalendarzowy 2003.

§ 048 - Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
                                                                   o kwotê   20.000,00

ZMNIEJSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE DOCHODÓW
                                                                o kwotê 182.907,00

Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej                                                                  o kwotê 182.907,00

Rozdzia³ 75621 - Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹-
cych dochód bud¿etu pañstwa             o kwotê   182.907,00

§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych
                                                                   o kwotê 182.907,00

ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE WYDATKÓW
                                                            o kwotê       73.000,00

Dzia³ 010 - Rolnictwa i ³owiectwo     o kwotê     20.000,00
Rozdzia³ 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na wsi                                                            o kwotê       20.000,00
wydatki maj¹tkowe                       o kwotê       20.000,00

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                        o kwotê       28.000,00

Rozdzia³ 75412-Ochotnicze stra¿e po¿arne
                                                                o kwotê      28.000,00
wydatki bie¿¹ce                          o kwotê      28.000,00

Dzia³ 710-Dzia³alno�æ us³ugowa o kwotê       5.000,00
Rozdzia³ 71035-Cmentarze             o kwotê        5.000,00
wydatki bie¿¹ce                         o kwotê         5.000,00

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia             o kwotê      20.000,00
Rozdzia³ 85154-Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                                 o kwotê      20.000,00
wydatki bie¿¹ce                           o kwotê    20.000,00
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ZMNIEJSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE WYDATKÓW
                                                      o kwotê       48.000,00

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ o kwotê        3.000,00
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne
                                                                       o kwotê  3.000,00
wydatki bie¿¹ce                              o kwotê    3.000,00

Dzia³ 750 - Administracja publiczna o kwotê     25.000,00
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin      o kwotê       25.000,00
wydatki bie¿¹ce                        o kwotê       25.000,00
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotê      25.000,00

Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego
                                                                 o kwotê     20.000,00
Rozdzia³ 75702 - Obs³uga papierów warto�ciowych, kre-

dytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
                                                                   o kwotê    20.000,00
wydatki bie¿¹ce    o kwotê     20.000,00
w tym:
wydatki na obs³ug¹ d³ugu               o kwotê    20.000,00

 § 2. Wielko�æ bud¿etu po wprowadzonych zmianach wy-
nosi:

Plan dochodów bud¿etu 14.530.676,00
Plan wydatków bud¿etu 15.365.826,00
Ró¿nicê pomiêdzy wielko�ci¹ dochodów a wydatków zrów-

nowa¿ono:
Nadwy¿k¹ bud¿etow¹ pochodz¹c¹ z wolnych �rodków
                                                                           - 406.650,00 z³
Przychody / kredyt /           - 428.500,00 z³

--------------------
835. 150,00 z³.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w
Urzêdzie oraz na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy.

§5. Uchwa³a niniejsza wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z pó�n. zm.) oraz art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�n.
zm.), Rada Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr III/27/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003 dokonuje siê
zmian po stronie  dochodów, przychodów i wydatków wed³ug
za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

1634

Uchwa³a Nr VII/75/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 12 czerwca 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie Gminy na rok 2003.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Gerard Halama

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/75/2003

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
z dnia 12 czerwca 2003 r.

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

Dochody

758   Ró¿ne rozliczenia 11 181,00 0,00

 75805  Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 11 181,00 0,00

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 11 181,00  

RAZEM 11 181,00 0,00

Przychody

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

2 300 000,00  

 957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych 1 062 600,00  

RAZEM 3 362 600,00 0,00
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Wydatki

010   Rolnictwo i ³owiectwo 30 000,00 0,00

 01008  Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych 30 000,00 0,00

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 30 000,00  

600   Transport i ³¹czno�æ 252 600,00 0,00

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 252 600,00 0,00

  2710
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie zadañ w³asnych

252 600,00  

700   Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00 0,00

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 250 000,00 0,00

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 250 000,00  

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

111 181,00 0,00

 75412  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 111 181,00 0,00

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 181,00  

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 10 000,00  

  4270 Zakup us³ug remontowych 70 000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 10 000,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 2 700 000,00 0,00

 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 2 000 000,00 0,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 2 000 000,00  

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 700 000,00 0,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 700 000,00  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 0,00

 92120  Ochrona i konserwacja zabytków 30 000,00 0,00

  4270 Zakup us³ug remontowych 30 000,00  

RAZEM 3 373 781,00 0,00

Na podstawie art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach  publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 ) w
zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271,Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego w latach 1999-2003 ( Dz. U. Nr 150, poz. 983, Nr 162, poz.
1119; z 2000 r. Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55,
poz. 574,Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 216, poz. 1826), Rada
Gminy w Domaszowicach uchwala:

§ 1.1) Zwiêkszyæ dochody w bud¿ecie Gminy          54 095,28

dz. 750 - Administracja publiczna                                    4 140,00
       rozdz. 75011 - Urzêdy wojewódzkie                         4 140.00
 § 202 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu    pañstwa na

1635

Uchwa³a Nr VI/ 38/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/16/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

zadania bie¿¹ce realizowane przez Gminê na podstawie poro-
zumieñ   z organami administracji rz¹dowej                          4 140,00

dz. 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,  kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa            21 276,28

    rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytu-
cyjne                                                                                    21 276,28

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa   na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ   zleconych Gminie ( zwi¹zkom gmin ) usta-
wami                                                                                    21 276,28

dz. 801 - O�wiata i wychowanie                                975,00
      rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe                      975,00
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ  zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin) usta-
wami                                                                                                 975,00
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dz. 853 - Opieka spo³eczna                                                27 704,,00
    rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe             13 932,00
 § 203 - Dotacje  celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zków gmin)
                                                                                     13 932,00
    rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ                13 772,00
 § 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ   zleconych Gminie ( zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi                                                                                             1 172,00

§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ  bie¿¹-
cych gmin ( zwi¹zkom gmin) powiatów  (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów  województw, pozyskane z innych �róde³    12 600,00,

2) Zwiêkszyæ wydatki w bud¿ecie Gminy o kwotê
                                                                                     54 095,28

dz. 750 - Administracja publiczna                                 4 140,00
       rozdz. 75011 - Urzêdy wojewódzkie                          4 140.00
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia              2 740,00
 § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych                                   1 400,00

dz. 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa                           21 276,28

 rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
                                                                                   21 276,28
§ 3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych     15 682,00
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                68,71

 § 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                                              9,77
 § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia                   3 635,00
 § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                             1 698,80
 § 4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe                                          182,00

dz. 801 - O�wiata i wychowanie                                 975,00
rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe                              975,00
 § 3240 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
                                                                                           975,00

dz. 853 - Opieka spo³eczna                                           27 704,00
      rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe            13 932,00
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne                            13 932,00
rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ                        13 772,00
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne                              13 772,00.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Do-
maszowice.

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

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy Domaszowice oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak

Na  podstawie  art. 18  ust.  2  pkt   4  ustawy   z  dnia  8  marca
1990 r. o samorz¹dzie   gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr  23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 109 i 124 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148/, Rada Miejska w Gogolinie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 20 marca 2003 r. w  sprawie   uchwalenia   bud¿etu   Gminy
na   2003  rok , wprowadza   siê   nastêpuj¹ce    zmiany  :

1/  zwiêksza  siê  bud¿et   Gminy  po  stronie   dochodów
                                                             w  kwocie      210.000 z³
      w  tym  :
Dzia³          756        Dochody   od   osób   prawnych ,  od   osób

fizycznych   i   od   innych   jednostek   nie  posiadaj¹cych   osobo-
wo�ci  prawnej                                             w  kwocie       210.000 z³

Rozdzia³   75615     Wp³ywy  z  podatku  rolnego , podatku
le�nego,   podatku  od  czynno�ci  cywilnoprawnych  oraz   podat-
ków  i  op³at  lokalnych  od  osób  prawnych   i  innych  jednostek
organizacyjnych                                            w  kwocie       210.000 z³

       §          050        Podatek  od  czynno�ci  cywilnoprawnych
                                                           w  kwocie        210.000 z³

2/   zwiêksza  siê   bud¿et   Gminy   po  stronie  wydatków
                                                           w  kwocie       210.000 z³
      w  tym  :
Dzia³         700         Gospodarka    mieszkaniowa
                                                        w  kwocie        210.000 z³
Rozdzia³   70005     Gospodarka   gruntami  i  nieruchomo-

�ciami                                                        w  kwocie       210.000 z³
 wydatki   maj¹tkowe                      w  kwocie       210.000 z³
                                 w  tym  :
§          6060       Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek

bud¿etowych                                                 w  kwocie      210.000 z³.

§ 2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê Burmistrzowi
Gogolina .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

1636

Uchwa³a Nr X/65/2003
Rady   Miejskiej   w  Gogolinie

z  dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie dokonania zmian bud¿etu Gminy na rok 2003.
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 109 i 124 ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594 /, Rada Miejska w
Gogolinie uchwala, co nastêpuje:

§  1. W uchwale Nr VII / 39 / 2003 Rady Miejskiej w Gogoli-
nie z dnia 20 marca 2003r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
na 2003 rok,  zmienionej uchwa³¹ Nr X / 65 / 2003 Rady Miejskiej
w Gogolinie z dnia 28 maja 2003 r.,  wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany :

1) zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                                                            w kwocie    1.154.580 z³

w tym:

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej                                                 w kwocie    1.093.236 z³

Rozdzia³ 75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku
le�nego, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz po-

datków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych          w kwocie    1.093.236 z³

§ 050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych
                                                            w kwocie    1.093.236 z³

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia      w kwocie       50.804 z³
Rozdzia³ 75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji

ogólnej dla gmin       w kwocie            50.804 z³
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

                                              w kwocie           50.804 z³

Dzia³ 853 Opieka Spo³eczna  w kwocie            5.040 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                                        w kwocie  5.040 z³
§ 270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin / zwi¹zków gmin / powiatów /zwi¹zków po-

wiatów /, samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³
                                                              w kwocie          5.040 z³.

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                               w kwocie          5.500 z³

Rozdzia³ 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                       w kwocie        5.500 z³.

§ 233 Dotacje celowe otrzymane od samorz¹du woje-
wództwa na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozu-
mieñ /umów/miêdzy jednostkami samorz¹du  terytorialnego
                                                                          w kwocie 5.500 z³

2) zwiêksza    siê    bud¿et    po    stronie    wydatków
                                                            w kwocie   1.154.580 z³

w tym:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo w kwocie      18.000 z³

Rozdzia³ 01008 Melioracje wodne w kwocie18.000 z³
wydatki bie¿¹ce   w kwocie       18.000 z³

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ w kwocie 144.500z³
w tym:

Rozdzia³ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
                                           w kwocie       10.000 z³

§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorz¹du wo-
jewództwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumieñ  / umów / miêdzy jednostkami sa-
morz¹du terytorialnego                   w kwocie       10.000 z³

Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne
                   w kwocie      117.500 z³

wydatki bie¿¹ce  w kwocie      117.500 z³
Rozdzia³ 60095 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                          w kwocie       17.000 z³
wydatki maj¹tkowe w kwocie    17.000 z³
w tym:

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych     w kwocie       17.000 z³

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa
                                                        w kwocie       116.000 z³

Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nierucho-
mo�ciami                                           w kwocie       116.000 z³

wydatki maj¹tkowe  w kwocie    116.000 z³
w tym:

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych       w kwocie       116.000 z³

Dzia³ 710 Dzia³alno�æ us³ugowa w kwocie    95.000 z³
Rozdzia³ 71004 Plany zagospodarowania prze-

strzennego                                  w kwocie       95.000 z³
wydatki bie¿¹ce     w kwocie      95.000 z³

Dzia³ 750 Administracja Publiczna
                                                           w kwocie      35.000 z³

w tym:
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin  /  miast i miast na

prawach powiatu  /     w kwocie       25.000 z³
wydatki bie¿¹ce       w kwocie       25.000 z³
Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                              w kwocie      10.000 z³
wydatki bie¿¹ce         w kwocie       10.000 z³

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa    w kwocie       15.000 z³

Rozdzia³ 75411 Komendy powiatowe Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej   w kwocie       15.000 z³
wydatki maj¹tkowe    w kwocie       15.000 z³
w tym:
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na in-

westycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  podstawie
porozumieñ /umów / miêdzy jednostkami samorz¹du teryto-
rialnego      w kwocie      15.000 z³

1637

Uchwa³a Nr  XI/68/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie dokonania zmian bud¿etu i w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.
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Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie
       w kwocie      147.260 z³

w tym:
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe

      w kwocie         92.260 z³
wydatki bie¿¹ce   w kwocie         22.260 z³
w tym:

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
       w kwocie           1.079 z³

§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
       w kwocie               148 z³

wydatki maj¹tkowe w kwocie    70.000 z³
w tym:

§ 6050 wydatki  inwestycyjne jednostek bud¿etowych
       w kwocie         70.000 z³

Rozdzia³ 80110 Gimnazja  w kwocie         20.000 z³
wydatki bie¿¹ce   w kwocie         20.000 z³

Rozdzia³ 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³
       w kwocie         35.000 z³

wydatki bie¿¹ce    w kwocie         35.000 z³

Dzia³ 851 Ochrona zdrowia  w kwocie         30.000 z³
Rozdzia³ 85111 Szpitale ogólne

        w kwocie         30.000 z³
wydatki maj¹tkowe w kwocie      30.000 z³

w tym:
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych         w kwocie         30.000 z³

Dzia³ 853 Opieka Spo³eczna w kwocie          5.040 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ

        w kwocie           5.040 z³
wydatki bie¿¹ce     w kwocie          5.040 z³

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
        w kwocie         65.780 z³

Rozdzia³ 85404 Przedszkola w kwocie         65.780 z³
wydatki bie¿¹ce     w kwocie        65.780 z³

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska         w kwocie      170.500 z³
w tym:
Rozdzia³ 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona

wód         w kwocie         50.000 z³
wydatki maj¹tkowe w kwocie      50.000 z³
w tym:

§ 6050 wydatki  inwestycyjne jednostek bud¿etowych
         w kwocie        50.000 z³

Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
         w kwocie        76.500 z³

wydatki bie¿¹ce      w kwocie       40.000 z³
wydatki maj¹tkowe w kwocie        36.500 z³

w tym:
§ 6050 wydatki  inwestycyjne jednostek bud¿etowych

          w kwocie      36.500 z³
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ

          w kwocie      44.000 z³
wydatki bie¿¹ce       w kwocie      44.000 z³

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
           w kwocie     240.500 z³

w tym:
Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i

kluby          w kwocie           5.000 z³
wydatki bie¿¹ce     w kwocie          5.000 z³

Rozdzia³ 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
         w kwocie      230.000 z³

wydatki bie¿¹ce     w kwocie      230.000 z³
Rozdzia³ 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ

         w kwocie            5.500 z³
wydatki bie¿¹ce     w kwocie          5.500 z³
w tym:

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
         w kwocie              140 z³

§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy w kwocie               20 z³

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport
         w kwocie        72.000 z³

w tym:
Rozdzia³ 92601 Obiekty sportowe

        w kwocie         64.000 z³
wydatki bie¿¹ce     w kwocie        23.000 z³
w tym:

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
        w kwocie               500 z³

§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
        w kwocie                 70 z³

wydatki maj¹tkowe w kwocie      41.000 z³
w tym:
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek  bud¿etowych

       w kwocie           9.000 z³
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych        w kwocie         32.000 z³
Rozdzia³ 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ

       w kwocie           8.000 z³
wydatki bie¿¹ce    w kwocie           8.000 z³,

3) zmniejsza    siê    bud¿et    po    stronie    wydatków
                                             w kwocie        19.129 z³

w tym:

Dzia³ 750 Administracja publiczna w kwocie 2.000 z³
Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                               w kwocie          2.000 z³
wydatki bie¿¹ce      w kwocie          2.000 z³

Dzia³ 853 Opieka Spo³eczna  w kwocie         8.929 z³
w tym:

Rozdzia³ 85319 O�rodki Pomocy Spo³ecznej
                                               w kwocie          7.557 z³

wydatki bie¿¹ce
w tym:

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
         w kwocie          2.557 z³

§ 4110 Sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
                                                              w kwocie           4.000 z³

§ 4120 Sk³adka na Fundusz Pracy
                                                                          w kwocie          1.000 z³

Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                w kwocie        1.372 z³

wydatki bie¿¹ce
w tym:

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
          w kwocie         1.372 z³

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska                                                              w kwocie        6.200 z³

Rozdzia³ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach                                      w kwocie        6.200 z³

wydatki bie¿¹ce         w kwocie         6.200 z³
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Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport
                                               w kwocie          2.000 z³

w tym:
Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu                                             w kwocie           2.000 z³
wydatki bie¿¹ce   w kwocie           2.000 z³

4) zwiêksza    siê    bud¿et    po stronie    wydatków
                                            w kwocie         19.129 z³

w tym:

Dzia³ 750 Administracja publiczna
                                                         w kwocie           2.000 z³

Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                              w kwocie          2.000 z³

wydatki bie¿¹ce     w kwocie          2.000 z³
w tym:

§ 4110 Sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
        w kwocie           1.500 z³

§ 4120 Sk³adka na Fundusz Pracy
                                                                       w kwocie               500 z³

Dzia³ 853 Opieka Spo³eczna w kwocie           8.929z³
w tym:

Rozdzia³ 85319 O�rodki Pomocy Spo³ecznej
                                              w kwocie           7.557 z³

wydatki bie¿¹ce     w kwocie           7.557 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                              w kwocie           1.372 z³
wydatki bie¿¹ce     w kwocie           1.372 z³

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska                                                            w kwocie           6.200 z³

Rozdzia³ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach                                  w kwocie           6.200 z³

wydatki bie¿¹ce         w kwocie           6.200 z³
w tym:
§ 4110 Sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne

        w kwocie           1.000 z³
§ 4120 Sk³adka na Fundusz Pracy

        w kwocie               200 z³

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport  w kwocie  2.000 z³
w tym:

Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu                                           w kwocie           2.000 z³

wydatki bie¿¹ce     w kwocie           2.000 z³
w tym:
§ 2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
    w kwocie           1.300 z³;

5) dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr  10 - Plan przy-
chodów i wydatków funduszu celowego: - Gminny Fundusz
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2003rok, zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y;

6) dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 11 - Plan przy-
chodów i wydatków �rodków specjalnych na 2003 rok,  zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§  2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Gogolina.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej w Gogolinie

Nr XI/68/2003
z dnia 26 czerwca 2003 r.

Dokonuje siê zmiany w planie przychodów i wydatków fun-
duszu celowego -   Gminnego   Funduszu   Ochrony   �rodowi-
ska   i   Gospodarki   Wodnej   na   2003   rok.

1.  Zmniejsza siê stan �rodków obrotowych na koniec
roku                                                   w kwocie      467.320 z³.

2.  Zwiêksza siê wydatki w kwocie       467.320 z³

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska w kwocie       467.320 z³

Rozdzia³ 90011 Fundusz Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej w kwocie       467.320 z³

§ 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki w kwocie             467.320 z³

Uzasadnienie do pkt 2 :
Przekazanie nadwy¿ki przychodów Gminnego  Funduszu

Ochrony  �rodowiska i  Gospodarki  Wodnej za rok 2002 na
rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej w 2003 roku.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Rady Miejskiej w Gogolinie

Nr XI/68/2003
z dnia 26 czerwca 2003 r.

Dokonuje  siê  zmiany  w  planie  przychodów  i  wydatków
�rodków  specjalnych  na  2003 rok.

1. Zwiêksza   siê   plan   przychodów
w kwocie               27.756 z³

w tym:

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                 w kwocie                      8.756 z³
Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                   w kwocie           8.756 z³
§ 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów

          w kwocie           8.756 z³

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go                       w kwocie         19.000 z³

Rozdzia³ 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ
                      w kwocie         19.000 z³

§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej          w kwocie         19.000 z³

2. Zwiêksza   siê   plan   wydatków w kwocie    27.756 z³
w tym
Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

                                   w kwocie                      8.756 z³
Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                   w kwocie           8.756 z³
§ 4270 Zakup us³ug remontowych

          w kwocie                      8.756 z³
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Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go                         w kwocie        19.000 z³

Rozdzia³ 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                     w kwocie                 19.000 z³

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
w kwocie                   3.000 z³

§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
w kwocie                   1.000 z³

§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
w kwocie                   5.000 z³

§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych
w kwocie                 10.000 z³

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 roku o pomocy spo³ecznej /Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i  Nr 90, poz. 1001,
z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748
Nr 88, poz. 961 i Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz.
1349 Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 44, poz.
389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1304)  i § 2 ust. 3  rozporz¹dzenia Rady Ministrów z
dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu
udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów  w 2003 roku (Dz. U.
Nr 13, poz. 133), Rada Gminy Izbicko uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê zasady zwrotu wydatków poniesionych na
pomoc w do¿ywianiu uczniów w formie gor¹cego posi³ku, w
przypadku gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza
200 % dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej.

§ 2. W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza  dochód, o którym mowa w § 1, poniesione wydatki
podlegaj¹ zwrotowi w ca³o�ci lub w czê�ci w wysoko�ci i termi-
nie okre�lonym w decyzji o przyznaniu �wiadczenia.

§ 3. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e odst¹-
piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w do-
¿ywianiu w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w szcze-
gólno�ci okre�lonych w art. 41 ustawy o pomocy spo³ecznej.

§ 4. 1. Obowi¹zek zwrotu poniesionych wydatków na po-
moc w do¿ywianiu ci¹¿y na rodzicach  lub opiekunach  prawnych
ucznia.

2. Zwrot poniesionych wydatków winien byæ dokonany jed-
norazowo  lub w równych ratach    miesiêcznych.

3. Na uzasadniony wniosek �wiadczeniobiorcy Kierownik
O�rodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e   przed³u¿yæ okres zwrotu
poniesionych wydatków.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr XL/232/2002 Rady Gminy w
Izbicku  z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wy-
datków poniesionych na pomoc w do¿ywianiu uczniów szkó³
po³o¿onych na terenie Gminy Izbicko.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona

1638

Uchwa³a Nr XII/71/2003
Rady Gminy Izbicko

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w do¿ywianiu uczniów szkó³ po³o¿onych
na terenie Gminy Izbicko w 2003 roku.

Uzasadnienie do pkt 2:
Dzia³ 854  rozdzia³  85495 - �rodki przeznacza sie na re-

mont sal lekcyjnych po zalaniu - awaria wodno-kanalizacyjna.
Dzia³ 921  rozdzia³ 92195 darowizny pieniê¿ne bêd¹ wy-

datkowane na organizacjê imprez kulturalnych  w Gminie Gogo-
lin  w 2003 roku.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 85 - 6724 -            Poz. 1639

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591;
z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 ,
Nr 214 , poz. 1806 ) oraz  art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach  publicznych  ( Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etowe na 2003 rok :
Dzia³ 758 "Ró¿ne rozliczenia" rozdz.75005"Czê�æ rekom-

pensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin  " § 292
                                o kwotê  20.013 z³

Dzia³ 900 "Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska"
rozdz.90011 "Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej"       § 244        o kwotê       500 z³.

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe na 2003 rok :
Dzia³ 600 "Transport i ³¹czno�æ" rozdz.60016 "Drogi pu-

bliczne gminne"                                                      o kwotê 10.624 z³
w tym wydatki bie¿¹ce                      o kwotê 10.624 z³
w tym: § 4010         o kwotê   9.000 z³
Pochodne od wynagrodzeñ          o kwotê   1.624 z³
Dzia³ 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzêdy

gmin"                                                                         o kwotê      200 z³
w tym wydatki bie¿¹ce          o kwotê      200 z³
w tym: § 2900          o kwotê      200 z³.

Dzia³ 754 "Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa" rozdz. 75495 "Pozosta³a dzia³alno�æ"

        o kwotê      300 z³.
w tym wydatki bie¿¹ce
                                                                        o kwotê      300 z³

w tym: § 2900          o kwotê      300 z³

Dzia³ 758 "Ró¿ne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogól-
ne i celowe"                                                              o kwotê   3.839 z³

w tym wydatki bie¿¹ce         o kwotê   3.839 z³
w tym: § 4810         o kwotê   3.839 z³

Dzia³ 801 "O�wiata i wychowanie " rozdz.80101  "Szko³y
podstawowe"                                                           o kwotê  5.050  z³

w tym wydatki bie¿¹ce         o kwotê  5.050  z³
rozdz. 80110 "Gimnazja"         o kwotê     500  z³

w tym: wydatki bie¿¹ce          o kwotê     500  z³

1639

Uchwa³a  Nr IX/52/03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 10 czerwca 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.

Dzia³ 900 "Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska", rozdz.90001"Gospodarka �ciekowa i ochrona wód"

                                      o kwotê  550.000 z³
w tym: wydatki maj¹tkowe o kwotê  550.000 z³
w tym: § 6050              o kwotê  550.000 z³.

§ 3. Zmienia siê zapis w dziale 921 "Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego" rozdz. 92120 "Ochrona i konserwa-
cja zabytków" : po zdaniu:

A/ wydatki bie¿¹ce -       14.000 z³
Dodaje siê zdanie :   w tym § 2830          -          10.000 z³.

§ 4. Zwiêksza siê plan przychodów bud¿etu o kwotê
550.000 z³, który obecnie wynosi 1.255.469 z³. �ród³em pokry-
cia niedoboru jest po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

§ 5. Zwiêksza siê plan dotacji z bud¿etu Gminy o kwotê
10.000 z³ dla Rzymsko Katolickiej Parafii w Centawie na re-
mont organów zabytkowych w ko�ciele Parafialnym w Centa-
wie.

§ 6. Zmienia siê za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Rady Gminy
Nr VII/45/03 z dnia 24 marca 2003 r :  "Wykaz wydatków na
finansowanie inwestycji jednostek i zak³adów bud¿etowych w
2003 roku."

Zwiêksza siê �rodki  o kwotê 550.000 z³. w dziale 900 -
Kanalizacja sanitarna do wysoko�ci 2.185.000z³ , w tym :

- dokoñczenie kanalizacji Centawa - 1.400.000 z³.
- oczyszczalnia mechaniczna w G¹siorowicach
                                                                      -    650.000 z³.
- dokumentacja na kanalizacjê Jemielnicy -   135.000 z³.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu  w Dzienniku  Urzêdowym Województwa Opolskie-
go i wywieszeniu na tablicach og³oszeñ w  miejscach publicz-
nych na terenie Gminy Jemielnica.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Herbert Pyka



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 85 - 6725 -            Poz.1640

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz.1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz.148, Nr 45 poz. 391), Rada Gminy w Kamienniku
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/02 Rady Gminy w Kamienniku z
dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                                                           o kwotê       245.588  z³

Dz. 758   Ró¿ne rozliczenia finansowe
§ 097      Wp³ywy z ró¿nych dochodów
                                                o kwotê          15.300 z³
Dz. 801  O�wiata i wychowanie
§ 626      Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-

sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów  publicznych
o kwotê         15.000 z³

§ 629      �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin, powiatów, samorz¹dów  województw pozyskane z innych
�róde³ o kwotê       200.000 z³

Dz. 853  Opieka Spo³eczna
§ 270      �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin, powiatów, samorz¹dów województw pozyskane z
innych �róde³ o kwotê         15.288 z³

2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
                                                          o kwotê     245.588  z³

Dz. 600    Transport i ³¹czno�æ
R.60017   Drogi wewnêtrzne o kwotê           9.000 z³
                 w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê           9.000 z³
Dz. 750   Administracja publiczna
R.75095   Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê               600 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê               600 z³
Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80110  Gimnazja o kwotê       215.000 z³
                w tym wydatki maj¹tkowe o kwotê       215.000 z³
Dz. 853   Opieka spo³eczna
R.85395   Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê         15.288 z³
                 w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê          15.288 z³
Dz. 900   Gospodarka Komunalna i ochrona �rodowiska
R.90095  Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê           2.700 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê           2.700 z³
Dz. 926   Kultura fizyczna i sport
R.92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o

kwotê                                                 3.000 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê           3.000 z³.

3. Zwiêksza siê przychody o kwotê         10.481 z³

§ 955      Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                      o kwotê 10.481 z³

1640

Uchwa³a Nr IX/61/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy.

4. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
                                                               o kwotê       10.481 z³
Dz. 750   Administracja publiczna
R.75023  Urzêdy Gmin o kwotê           5.481 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê           5.481 z³
Dz. 600    Transport i ³¹czno�æ
R.60017   Drogi wewnêtrzne o kwotê           5.000 z³
                 w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê           5.000 z³.

5. Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
                                                               o kwotê     351.554 z³
Dz. 757   Obs³uga d³ugu publicznego
R.75702  Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i

po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego o kwotê      136.000 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê       136.000 z³
    obs³uga d³ugu jednostek samorz¹du  terytorialnego

                                                         136.000 z³
Dz. 801  O�wiata i wychowanie
R.80110  Gimnazja o kwotê       215.000 z³
                w tym wydatki maj¹tkowe o kwotê       215.000 z³
Dz. 900   Gospodarka Komunalna i ochrona �rodowiska
R.90095  Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 554 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 554 z³.

6. Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê 554 z³
Dz.921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
R.92109   Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby o kwotê

                                                    554 z³
                 w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 554 z³.

7. Zmniejsza siê rozchody o kwotê         39.000 z³
§   992    Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów

o kwotê                                              39.000 z³.

8. Zmniejsza siê przychody o kwotê       390.000 z³

§   952    Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym                        o kwotê      390.000 z³.

9. Zmniejsza siê przychody o kwotê           3.603 z³

§  957    Nadwy¿ki z lat ubieg³ych o kwotê           3.603 z³.

10. Zwiêksza siê przychody o kwotê           3.603 z³

§ 955      Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                        o kwotê 3.603 z³

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 85 - 6726 -             Poz.1641-1642

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz.1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r.
Nr 15, poz.148, Nr 45 poz. 391), Rada Gminy w Kamienniku
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/02 Rady Gminy w Kamienniku z
dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                                                                     o kwotê    3.580 z³
Dz. 758   Ró¿ne rozliczenia finansowe
§ 292      Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa o kwotê

                                                             3.028 z³
Dz. 853  Opieka Spo³eczna
§ 201      dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ  z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami  o kwotê                        552 z³

2. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wydat-
ków                                                                  o kwotê         3.580 z³

Dz. 750   Administracja publiczna
R.75023  Urzêdy Gmin o kwotê 528 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 528 z³
Dz. 853   Opieka spo³eczna
R.85395  Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 552 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 552 z³
Dz.900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
R.90095  Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê           2.500 z³
               w tym wydatki maj¹tkowe o kwotê           2.500 z³.

3. Zmniejsza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wydat-
ków                                                                     o kwotê         2.966 z³

Dz.921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
R.92109   Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby o kwotê

                                                                         2.966 z³
                 w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê           2.966 z³.

4. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
                                                                                o kwotê    2.966 z³

Dz. 010   Rolnictwo i ³owiectwo
R. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê    66 z³
    w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê    66 z³
Dz. 600    Transport i ³¹czno�æ
R.60017   Drogi  wewnêtrzne o kwotê 600 z³
                 w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 600 z³
Dz. 700   Gospodarka mieszkaniowa
R.70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
                   o kwotê                       1.500 z³
    w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê           1.500 z³
Dz. 754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-

¿arowa
R.75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne o kwotê 266 z³
     w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 266 z³
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
R.90095  Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 534 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 534 z³.

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591/, art. 109, 111, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148/, Rada
Miejska w Kolonowskiem uchwala:

§ 1. W bud¿ecie Gminy Kolonowskie na 2003 rok wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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Uchwa³a Nr X/68/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy.

1642

Uchwa³a  Nr VII/47/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy Kolonowskie na 2003 rok.

zwiêksza siê dochody bud¿etu               o kwotê  16 450 z³
w tym:
w dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
rozdz. 75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej

dla gmin
 § 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                      o kwotê  16 208 z³



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 85 - 6727 -        Poz. 1642

w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
             § 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa  na realizacje w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                                         o kwotê      242 z³

zwiêksza siê wydatki bud¿etu               o kwotê   58 837 z³
w tym:
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzêdy wojewódzkie - zadania zlecone
          § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                       o kwotê         65 z³
          § 4110  Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                        o kwotê         12 z³
          § 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy     o kwotê          1 z³
rozdz. 75011 Urzêdy wojewódzkie - zadania powierzone
          § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                        o kwotê          5 z³
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
          § 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki         o kwotê    3 000 z³
          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                     o kwotê     1 000 z³
w dziale 801 O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 Szko³y podstawowe
          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                      o kwotê  30 000 z³
rozdz. 80110 Gimnazja
          § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych     o kwotê    1 300 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
          § 3110 �wiadczenia spo³eczne         o kwotê      242 z³
rozdz. 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi

opiekuñcze
          § 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                       o kwotê      355 z³
          § 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy    o kwotê         49 z³
          § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych      o kwotê   2 000 z³
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
rozdz. 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                      o kwotê  16 208 z³
rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                       o kwotê     2 000 z³
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
          § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                    o kwotê     2 600 z³

zmniejsza siê wydatki bud¿etu            o kwotê     42 387 z³
w tym:
w dziale 600 Transport i ³¹czno�æ
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
          § 4270 Zakup us³ug remontowych o kwotê  10 000 z³
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzêdy wojewódzkie - zadania zlecone
          § 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                                                             o kwotê         78 z³
rozdz. 75011 Urzêdy wojewódzkie - zadania powierzone
          § 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                                                              o kwotê           5 z³
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
          § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                        o kwotê      612 z³
          § 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                        o kwotê      110 z³

         § 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy    o kwotê         15 z³
        § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                      o kwotê    4 000 z³
          § 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ so-

cjalnych                                                               o kwotê    1 263 z³
w dziale 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-

ciwpo¿arowa
rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
         § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                       o kwotê  20 000 z³
w dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwa ogólna i celowa
         § 4810 Rezerwy                                  o kwotê    1 900 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
         § 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                       o kwotê      355 z³
         § 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy      o kwotê        49 z³
         § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych       o kwotê   2 000 z³
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska
rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
         § 4270 Zakup us³ug remontowych    o kwotê   2 000 z³.

§ 2. Wprowadza siê zmiany do uchwa³y Nr IV/17/03 Rady
Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 lutego 2003 roku w spra-
wie uchwalenia bud¿etu na 2003 rok:

- w za³¹czniku nr 2b, dotycz¹cego planu wydatków bud¿e-
tu na 2003 rok :

w dziale 801 O�wiata i wychowanie,
rozdz. 80101 Szko³y podstawowe - wydatki maj¹tkowe na

kwotê                                                                    "100 000 z³"
zastêpuje siê kwot¹     "130 000 z³"
i dotyczy inwestycji pn. Kot³ownia; wprowadza siê do za-

dañ inwestycyjnych w 2003 roku  wydatki w kwocie         2 000 z³
na dokumentacjê o�wietlenia ulic oraz            1 000 z³
na modernizacjê komputera w Urzêdzie Gminy.

- w za³. nr 4b - plan finansowy �rodka specjalnego na
2003 rok:

w dziale 801 O�wiata i wychowanie,
rozdz. 80101 Szko³y podstawowe, w poz. przychody ogó-

³em kwotê                                                            "3 840 z³"
zastêpuje siê kwot¹        "5 982 z³",
w poz. razem suma bilansowa kwotê         "5 644 z³"
zastêpuje siê kwot¹         "7 786 z³",
w poz. rozchody ogó³em kwotê          "5 644 z³"
zastêpuje siê kwot¹         "7 786 z³",
w poz. zu¿ycie materia³ów i us³ug kwotê          "5 644 z³"
zastêpuje siê kwot¹         "7 786 z³";

-w za³¹czniku nr 5 - plan finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej - w pozycji wydatki
na kanalizacjê i oczyszczalniê �cieków kwotê             "60 000 z³"

zostaje zast¹piona kwot¹      "64 000 z³";
wydatki na odtworzenie i konserwacjê rowów o znaczeniu

przeciwpowodziowym kwotê         "6 000 z³"
zastêpuje siê kwot¹         "3 000 z³";
wydatki pozosta³e kwotê        "12 000 z³"
zostaje zast¹piona kwot¹         "7 000 z³";
wprowadza siê wydatki  na usuwanie dzikich wysypisk

                                                                      "4 000 z³".

W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXIV/202/02 Rady Miejskiej w
Kolonowskiem z dnia 19 stycznia 2002 r., dotycz¹cego plano-
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wanych nak³adów na programy inwestycyjne, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

- w poz. 1 - Budowa oczyszczalni �cieków i kanalizacji -
plan nak³adów na 2003 rok kwota "3 790 000 z³"

 zostaje zast¹piona kwot¹ "3 806 208 z³',
- w poz. 2 - OSP Staniszcze Ma³e - planowane nak³ady na

2003 rok kwota                                                       "150 000 z³"
 zostaje zast¹piona kwot¹    "130 000 z³".

§ 3. Wprowadza siê plan finansowy na 2003 rok �rodka
specjalnego dla Gimnazjum w Kolonowskiem:

- przychody ogó³em kwota " 446 z³", z tego wp³ywy z ró¿nych
op³at "446 z³"; rozchody ogó³em kwota " 446 z³", z tego  zu¿ycie
materia³ów i us³ug kwota "446 z³".

§ 4. W wyniku dokonanych zmian bud¿et Gminy Kolonow-
skie na 2003 rok przedstawia siê nastêpuj¹co:

- dochody bud¿etu                                           7 427 780,92 z³
   w tym:
   dochody w³asne                                                       6 891 408,00 z³
   dochody - zadania zlecone                                         532 108,92 z³
   dochody - zadania powierzone                                      4 264,00 z³
- przychody bud¿etu                                     4 357 256,00 z³
  w tym:

   nadwy¿ka za lata ubieg³e                                380 236,00 z³
   wolne �rodki na rachunkach bankowych    227 020,00 z³
   kredyt                                                               3 750 000,00 z³
ogó³em bud¿et                                                11 785 036,92 z³

- wydatki bud¿etu                                               11 671 516,92 z³
  w tym:
  wydatki w³asne                                                        11 135 144,92 z³
  wydatki - zadania zlecone                                          532 108,92 z³
  wydatki - zadania powierzone                                       4 264,00 z³
- rozchody bud¿etu                                          113 520,00 z³
ogó³em bud¿et                                             11 785 036,92 z³
Rezerwa bud¿etowa                                                       0.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kolo-
nowskiego.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy w Kolo-
nowskiem.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.109, 112 i 124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15 poz.148; Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594), Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê zmiany dochodów i wydatków oraz przy-
chodów bud¿etu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§ 2. Dokonuje siê przeniesieñ wydatków bud¿etu, zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Dokonuje siê zmiany w planie inwestycyjnym bud¿e-
tu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Gminy Komprachcice oraz w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
   Leonard Pietruszka
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Uchwa³a  Nr V/57/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie.

Za³¹cznik nr 1
 do uchwa³y Nr V/57/2003 Rady Gminy

    z dnia 29 maja 2003 r.

Zwiêkszenie dochodów                                   32.220,-

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA            1.620,-
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe            1.620,-
§ 232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania

bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumienia miedzy jed-
nostkami  samorz¹du terytorialnego            1.620,-

DZ. 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA            4.800,-

Rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne            4.800,-
§ 246 �rodki otrzymane od pozosta³ych jednostek zalicza-

nych   do sektora finansów publicznych na realizacjê zadañ bie-
¿¹cych   zaliczanych do sektora finansów publicznych      4.800,-

DZ.758 RÓ¯NE ROZLICZENIA            1.100,-
Rozdz. 75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

gmin                                                                           1.100,-
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa         1.100,-

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO          24.700,-

Rozdz. 92100 Integracja z Uni¹ Europejsk¹             24.700,-
§ 270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin  pozyskane z innych �róde³                       24.700,-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 85 - 6729 -        Poz. 1643

Zmniejszenie dochodów            1.100,-

DZ.758 RÓ¯NE ROZLICZENIA            1.100,-
Rozdz. 75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla

gmin                                                                          1.100,-
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa        1.100,-

Zwiêkszenie wydatków       300.806,-

DZ. 010 ROLNICTWO I £OWIECTWO          57.195,-
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa  i sanitacyjna

wsi          57.195,-
§ 6650 Wp³aty gmin na rzecz innych jednostek samorz¹-

du  terytorialnego na dofinansowanie zadañ i zakupów inwesty-
cycjnych          57.195,-

DZ. 600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ          80.000,-
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne          80.000,-
wydatki maj¹tkowe          80.000,-

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA            1.620,-
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin            1.620,-
wydatki bie¿¹ce            1.620,-
w tym:
- wynagrodzenia pracowników               800,-
- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                170,-
- sk³adki na Fundusz Pracy   30,-

DZ. 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE   I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA            4.800,-

Rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne            4.800,-
wydatki maj¹tkowe            4.800,-

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA          10.000,-
Rozdz. 85195 Pozosta³a dzia³alno�æ         10.000,-
wydatki bie¿¹ce          10.000,-
w tym:
dotacja z bud¿etu gminy (Gab. Rehab. CARITAS) 10.000,-

DZ. 853 OPIEKA SPO£ECZNA            5.000,-
Rozdz. 85328 Us³ugi opiekuñcze            5.000,-
wydatki bie¿¹ce           5.000,-
w tym:
dotacja z bud¿etu gminy (Stacja CARITAS)            5.000,-

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
�RODOWISKA          49.991,-

Rozdz. 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                             5.800,-

wydatki bie¿¹ce            5.800,-
wydatki maj¹tkowe          44.191,-

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA   NARO-
DOWEGO          92.200,-

Rozdz. 92100 Integracja z Uni¹ Europejsk¹          38.700,
wydatki bie¿¹ce          38.700,-

Rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury          51.500,-
wydatki bie¿¹ce            1.500,-
wydatki maj¹tkowe (Dom w Dziekañstwie)          50.000,-

Rozdz. 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ            2.000,-
wydatki bie¿¹ce            2.000,-

Zwiêkszenie przychodów        269.686,-
§ 957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych        269.686,-

Uzasadnienie zmian
Zwiêkszenie dochodów

Dz. 750 Administracja publiczna:
- porozumienie Nr 2/03 z 16 kwietnia 2003 r. z Zarz¹dem

Powiatu Opolskiego w sprawie powierzenia wykonania niektó-
rych zadañ.

Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa:

- pismo Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Opolu znak MR-120/13/2003 z 7 kwietnia 2003 r. o przyznaniu
�rodków dla jednostki OSP dzia³aj¹cej w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo-Ga�niczego.

Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia:
- przeniesienie subwencji w kwocie 1.100,- z³ z czê�ci pod-

stawowej do czê�ci o�wiatowej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- umowa finansowa dotycz¹ca dotacji z bud¿etu Progra-

mu "Promowanie integracji europejskiej za po�rednictwem or-
ganizacji pozarz¹dowych" - PL0101.10 na dofinansowanie kwotê
5.902 EUR.

Zmniejszenie dochodów

Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia:
- przeniesienie subwencji w kwocie 1.100,- z³ z czê�ci pod-

stawowej do czê�ci o�wiatowej.

Zwiêkszenie wydatków

Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo
- dotyczy zwrotu kwoty wp³aconej przez Gminê D¹browa

jako udzia³ w budowie przepompowni wody w Polskiej Nowej
Wsi. Przepompownia zosta³a sprzedana Zwi¹zkowi Gmin  PRO-
KADO za 212 tys. z³.

Dz. 600 Transport i ³¹czno�æ:
- realizacja wniosku w sprawie drogi gminnej w Ocho-

dzach przyjêtego przez Radê Gminy 15 kwietnia br.

Dz. 750 Administracja publiczna:
- Porozumienie Nr 2/03 z 16 kwietnia 2003 r. z Zarz¹dem

Powiatu Opolskiego w sprawie powierzenia wykonania niektó-
rych zadañ.

Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa:

- zakup inwestycyjny dla jednostki OSP w Domecku.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
- zwiêkszenie dotacji dla Gabinetu Rehabilitacyjnego CA-

RITAS.

Dz. 853 Opieka spo³eczna:
- zwiêkszenie dotacji dla Stacji Opieki CARITAS

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska:
- wydatek bie¿¹cy (5.800,- z³) dotyczy zap³aty za nieewiden-

cjonowany zrzut �cieków do kolektora odprowadzaj¹cego do
oczyszczalni w Opolu.
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- wydatek maj¹tkowy, to koszt  dostosowania dokumenta-
cji kanalizacji sanitarnej w Chmielowicach i ¯erkowicach do
wymogów przetargu w ramach programu ISPA.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- kwota 38.700,- z³ stanowi plan wydatków na promowa-

nie integracji europejskiej. Z podanej warto�ci 24.700,- z³, to
równowarto�æ 5.902 euro dotacji z Fundacji. Kwota 14.000 z³
stanowi wk³ad w³asny Gminy.

- w kwocie 3.500 z³ mie�ci siê naprawa rynien na budynku
SOK w Komprachcicach (1.500 z³) i wykonanie napisów na po-
mniku w Domecku (do 2.000 z³),

- wydatkiem maj¹tkowym jest kwota 50.000 z³ na kontynu-
acjê inwestycji pn. Dom Spotkañ w Dziekañstwie.

Za³¹cznik nr 2
 do uchwa³y Nr V/57/2003 Rady Gminy

    z dnia 29 maja 2003 r.

Przeniesienia wydatków

                                                                 Zmniejszenia   Zwiêkszenia

DZ. 750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA                               3.600,- ----------

Rozdz. 75023 Urzêdy gmin         3.600,- ----------

wydatki bie¿¹ce 3.600,- ----------

w tym:
- wynagrodzenia osobowe 3.000,- ----------
- sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne     530,- ----------

- sk³adki na Fundusz Pracy        70,-                ----------

DZ. 853 OPIEKA SPO£ECZNA  ---------- 3.600,-
Rozdz. 85319 O�rodki pomocy
spo³ecznej                               ----------                3.600,-
wydatki bie¿¹ce ----------                3.600,-
w tym:
- wynagrodzenia osobowe ----------- 3.000,-
- sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne -----------    530,-

- sk³adki na Fundusz Pracy -----------      70,-

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr V/572003 Rady Gminy

z dnia 29 maja 2003 r.

Zmiana planu inwestycyjnego

 W za³¹czniku nr 8 do uchwa³y Nr II/21/2002 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu Gminy na rok 2003, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmia-
ny:

W dz. 926 "Kultura fizyczna i sport" w pozycji "wyk³adzina
ochronna" zmniejsza siê warto�æ zadania z 20.000,-z³ na
10.000,-z³. Jednocze�nie dopisuje siê kolejn¹ pozycjê "Kosiar-
ka samojezdna (traktor)" i przypisuje jej warto�æ 10.000,-z³.

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717), w zwi¹zku z art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139,
Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279,z 2000 r. Nr 12, poz.136,
Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001 r., Nr 14, poz.124,
Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804, z 2002 r.
Nr 5 poz. 42), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego w rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach, obejmuj¹cy
ustalenia planu i rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y w skali 1:1000.

§ 2. Przedmiotem ustaleñ s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej (okre�lone na rysun-

ku planu symbolem MN),
2) teren zabudowy us³ug handlu i gastronomii (okre�lony

symbolem UHG)
3) tereny zieleni parkowej (okre�lone symbolami ZP) i zie-

leni le�nej (okre�lone symbolami ZP),
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Uchwa³a Nr VIII/109/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 wrze�nia 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego w rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach.

4) tereny us³ug sportu (okre�lone symbolami US),
5) tereny parkingów (okre�lone symbolami KS),
6) tereny zabudowy obiektów i urz¹dzeñ zaopatrzenia elek-

troenergetycznego (okre�lone symbolem EE),
7) tereny ulic (okre�lone symbolami KL, KD),
8) granice udokumentowanego z³o¿a kruszywa natural-

nego "Krapkowice S",
9) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
10) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i

zagospodarowania terenów.

§ 3 . Tereny oznaczone symbolami :
-1UHG,KS (EE) przeznacza siê pod zabudowê us³ug han-

dlu i gastronomii. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i
zagospodarowania:

"Zabudowê us³ug zrealizowaæ w formie pawilonu o max.
2 kondygnacjach. Zalecane dachy strome o nachyleniu po³aci
jak w ustaleniach dla zabudowy jednorodzinnej. Na terenie zlo-
kalizowaæ utwardzony parking w otoczeniu zieleni wysokiej oraz
stacjê transformatorow¹ typu wie¿owego lub kontenerowego (z
wykluczeniem stacji s³upowej). Odprowadzenie wód deszczo-
wych z parkingu do kanalizacji deszczowej po ich podczyszcze-
niu (separacji). Ogrzewanie obiektu przyj¹æ w oparciu o nisko-
emisyjne �ród³a energii";
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-2MN; 3MN; 5MN; 6MN; 8MN; 9MN; 10MN; 11MN; 15MN;
17MN; 18MN; 20MN; 21MN; 23MN; 25MN; 26MN; 27MN; 28MN;
30MN; 31MN; 33MN; 34MN; 35MN; 36MN; 38MN; 40MNp; 41MN;
42MNp przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, wolno stoj¹cej, niskiej. Ustala siê dla nich nastêpu-
j¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

"Warunki realizacji zabudowy przy ulicach dojazdowych (li-
nie zabudowy, max. wysoko�ci budynku mieszkalnego, gara¿u i
ogrodzenia, nachylenie po³aci dachu i jego pokrycie) przyj¹æ wg
ustaleñ zawartych na rysunku przekroju poprzecznego ulicy do-
jazdowej na rysunku planu, natomiast  przy ulicy lokalnej linie
zabudowy przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu, a pozosta³e wa-
runki wg ustaleñ zawartych na rysunku przekroju poprzecznego
ulicy dojazdowej na rysunku planu. Na terenie dopuszcza siê
realizacjê gara¿y wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budyn-
ków mieszkalnych. W zagospodarowaniu ka¿dej dzia³ki przewi-
dzieæ min. 2 miejsca postojowe na samochody osobowe. Po-
wierzchnia zabudowana ka¿dej dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
55%.Powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i inne
urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komunikacjê
wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹dzo-
n¹. Na terenie 6MN dopuszcza siê wprowadzenie ci¹gów pie-
szych do terenu zieleni le�nej 7ZL. W zagospodarowaniu tere-
nów oznaczonych symbolami: 41MN i 42MNp, w czê�ci przyle-
gaj¹cej do 23 KD wymagane w czê�ci po³udniowej ka¿dej dzia³-
ki nasadzenia zieleni wysokiej; w tym w 50% gatunków zimozie-
lonych. Na terenie 40MNp i 42MNp dopuszcza siê lokalizacjê
I kondygnacyjnej zabudowy rzemios³a produkcyjnego (lub us³u-
gowego) o architekturze nawi¹zuj¹cej do budynku mieszkalne-
go z wykluczeniem lokalizacji  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko. Ogrzewanie obiektów przyj¹æ w
oparciu o niskoemisyjne �ród³a energii. Na terenie 40MNp i
42MNp dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku przyj¹æ jak
dla "terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³u-
gami rzemie�lniczymi, na pozosta³ych terenach dopuszczalne
poziomy ha³asu w �rodowisku przyj¹æ jak dla "terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej", zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami w tym zakresie",

-4US przeznacza siê pod us³ugi sportu w otoczeniu zieleni
- boiska do gier du¿ych i ma³ych, basen otwarty lub kryty. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

"Wysoko�æ basenu krytego, o architekturze wspó³czesnej,
nie mo¿e przekroczyæ 7 m nad poziom terenu. Parking zlokalizo-
waæ od strony 1KL. Dopuszczalna realizacja urz¹dzeñ rekre-
acyjnych towarzysz¹cej funkcji podstawowej terenu i sieci infra-
struktury technicznej";

-7ZL; 39ZL przeznacza siê pod zieleñ le�n¹. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

"Istniej¹ce tereny le�ne pozostawia siê w dotychczaso-
wym u¿ytkowaniu z mo¿liwo�ci¹ dodatkowych nasadzeñ w gra-
nicach okre�lonych na rysunku planu. Dopuszcza siê wprowa-
dzenie w ograniczonym zakresie urz¹dzeñ rekreacyjnych (np.
�cie¿ki, ³awki)";

-12ZI,EG; 16ZI,EG; 19ZI,EG; 22ZI,EG; 24ZP,EG przeznacza
siê pod zieleñ nisk¹ o charakterze izolacyjnym od gazoci¹gu.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia:

"Wyklucza siê nasadzenia zieleni wysokiej na terenach
13ZI,EG; 16ZI,EG; 19ZI,EG; 22ZI,EG. Na terenie 24ZP,EG do-
puszcza siê lokalizacjê, w granicach oznaczonych na rysunku
planu, parterowej �wietlicy lub pawilonu letniego z us³ug¹ ga-
stronomiczn¹ dla mieszkañców osiedla; dopuszczalne nasa-
dzenia zieleni wysokiej, urz¹dzonej  poza pasem o szeroko�ci
min.5 m od osi gazoci¹gu",

-13UH,KS przeznacza siê pod parking i us³ugi handlu zwi¹-
zane tylko i wy³¹cznie z obs³ug¹ cmentarza. Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

"Zabudowê us³ug zrealizowaæ w formie pawilonu 1 kon-
dygnacyjnego. Zalecane dachy strome o nachyleniu po³aci jak
w ustaleniach dla zabudowy jednorodzinnej. Linie zabudowy
przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu. Na terenie zlokalizowaæ utwar-
dzony parking w otoczeniu zieleni wysokiej. Odprowadzenie wód
deszczowych z parkingu do kanalizacji deszczowej po ich pod-
czyszczeniu (separacji). Ogrzewanie obiektu przyj¹æ w oparciu o
niskoemisyjne �ród³a energii";

- 14ZI,EE; 29ZI,EE; 32ZI,EE; 37ZI,EE przeznacza siê pod
obiekty i urz¹dzenia elektroenergetyki - linie elektroenergetycz-
ne napowietrzne i stacje transformatorowe typu wie¿owego lub
kontenerowego (z wykluczeniem stacji s³upowej). Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

"Powierzchniê terenu nie wykorzystan¹ pod obiekty elek-
troenergetyczne zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹. Doprowadze-
nie mocy do stacji liniami kablowymi";

-1KL; 2KL przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia trans-
portu - projektowane ulice klasy lokalnej. Szeroko�æ drogi w
liniach rozgraniczaj¹cych przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu.
Warunki realizacji, zakres dopuszczalnego uzbrojenia i jego u³o-
¿enie przyj¹æ wg obowi¹zuj¹cych warunków technicznych. Od-
prowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej po
ich podczyszczeniu (separacji);

-3KD; 4KD; 5KD; 7KD; 8KD;9KD; 10KD; 11KD; 12KD; 13KD;
14KD; 15KD; 16KD; 17KD; 18KD;19KD; 20KD; 21KD; 22KD; 23KD;
24KD  przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia transportu - pro-
jektowane ulice klasy dojazdowej. Szeroko�æ dróg w liniach roz-
graniczaj¹cych przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu. Warunki re-
alizacji dróg, zakres dopuszczalnego uzbrojenia i jego u³o¿enie
przyj¹æ wg przekroju poprzecznego ulicy dojazdowej okre�lone-
go na rysunku planu. Odprowadzenie wód deszczowych jak w
1KL i 2KL.

§ 4. Okre�la siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej, dotycz¹ce objêcia lub wyposa¿enia terenów objê-
tych planem w :

-miejsk¹ sieæ wodoci¹gow¹ ,
-miejsk¹ sieæ kanalizacji sanitarnej
-miejsk¹ sieæ deszczow¹ ,
-sieæ gazow¹ (gaz ziemny ),
-sieæ telekomunikacyjn¹ ,
-sieæ elektroenergetyczn¹ ,
-sieæ ciepln¹ ,
-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 ,
2/ odprowadzenie �cieków sanitarnych odbywaæ siê bê-

dzie grawitacyjnie (kanalizacja g³êboka) lub ci�nieniowo   (ka-
nalizacja p³ytka )  istniej¹cymi i projektowanymi kolektorami
kanalizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni �cieków (w Zak³adach
Papierniczych),

 3/ zorganizowan¹ gospodarkê odpadami, polegaj¹c¹
na  gromadzeniu sta³ych odpadków komunalnych w pojemni-
kach  i kontenerach na poszczególnych terenach,  sk¹d wywo-
¿one bêd¹ przez miejskie s³u¿by komunalne na miejsko-gmin-
ne wysypisko �mieci,

4/ odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych tere-
nów ulic, placów, parkingów i dachów  po ich podczyszczeniu (sepa-
racji) -do istniej¹cej i projektowanej kanalizacji deszczowej,
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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
�ród³a gazu (gaz p³ynny),

6/ zasilanie elektroenergetyczne , typu kablowego lub
napowietrznego z projektowanych  trafostacji (typu kioskowego,
kontenerowego z wykluczeniem stacji s³upowych) z uwzglêd-
nieniem alternatywnie zwiêkszenia zapotrzebowania mocy prze-
znaczonej na cele grzewcze,

7/ sieæ telekomunikacyjn¹  realizowaæ jako kablow¹ ,
8/ ogrzewanie obiektów w oparciu o kot³ownie lokalne

pracuj¹ce na bazie niskoemisyjnych �róde³ energii z wyklucze-
niem paliw sta³ych.

§ 5. Dla realizacji celów publicznych wyznacza siê nastê-
puj¹ce zadania:

1) projektowane drogi i ulice wyró¿nione na rysunku pla-
nu w³¹cznie ze skrzy¿owaniami,

2) g³ówn¹ sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹,
3) tereny zieleni w pasie gazoci¹gu oraz linii elektroener-

getycznej oraz tereny zieleni parkowej (ZI) i le�nej (ZL),
4) obiekty zawieraj¹ce funkcje publiczne, tj. obiekty i urz¹-

dzenia sportu na terenie 4US,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

§ 6. O podjêtych robotach ziemnych nale¿y powiadomiæ
pisemnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu pro-
wadzenia inspekcji konserwatorskiej.

§ 7. Obszary wysokiej ochrony wód podziemnych i ochro-
ny wód powierzchniowych:

1/  Teren objêty planem po³o¿ony jest w ca³o�ci w zasiêgu
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP Nr 335  Krap-
kowice - Strzelce Opolskie oraz w bezpo�redniej blisko�ci gra-
nic GZWP Nr 332 Subniecka-Kêdzierzyn-G³ubczyce, stanowi¹-
cych obszar wysokiej ochrony wód podziemnych oraz w obsza-
rze ochrony wód powierzchniowych zlewni rzeki Odry.

2/  Na terenie  obowi¹zuje odprowadzenie �cieków zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami do systemów kanalizacyjnych
(bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a opado-
wych  do kanalizacji deszczowej; przy czym odprowadzenie wód
opadowych z utwardzonych terenów ulic, placów, parkingów  po
ich podczyszczeniu - separacji).

3/ Na terenie prowadziæ nale¿y zorganizowan¹ gospodarkê
odpadami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

§ 8. Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, dla terenu okre�lonego w planie symbolem
1UHG,KS (EE) ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wy-
soko�ci : 15 %; dla terenów okre�lonych symbolami 2MN; 3MN;
5MN; 6MN; 8MN; 9MN; 10MN; 11MN; 15MN; 17MN; 18MN; 20MN;
21MN; 23MN; 25MN; 26MN; 27MN; 28MN; 30MN; 31MN; 33MN;
34MN; 35MN; 36MN; 38MN; 40MNp; 41MN; 42MNp  ustala siê
stawkê - 10 %; a dla terenów pozosta³ych- w wysoko�ci : 0 %.

§ 9. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Krapkowice, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIV/91/92 Rady Miej-
skiej w  Krapkowicach z dnia 3 lutego 1992 r., w czê�ci uregulo-
wanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krap-
kowic.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Andrzej Kulpa
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Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717), w zwi¹zku z 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, z 2000r. Nr 12, poz.136,
Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001 r., Nr 14, poz.124,
Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804, z 2002 r.
Nr 5 poz.42), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice dotycz¹-
ce ustaleñ dla terenu okre�lonego symbolem C61UH,UG,UK .

§ 2. Zakres zmiany planu zawarty jest w tre�ci uchwa³y i na
rysunku zmian planu w skali 1:500, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do uchwa³y.

§ 3 .  Zmienia siê ustalenia planu dla terenu okre�lonego
symbolem C61UH,UG,UK, jak nastêpuje:

- na rysunku planu oznaczenie terenu C61 UH,UG,UK za-
stêpuje siê symbolem C61KS,UH,UG,

- w tek�cie miejscowego planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Krapkowice wykre�la siê ustale-
nia dla terenu C61 UH,UG,UK i w to miejsce dla terenu o symbo-
lu C61KS,UH,UG wprowadza siê ustalenia w brzmieniu:

"Teren oznaczony symbolem C61KS,UH,UG przeznacza siê
pod urz¹dzenia i obiekty obs³ugi transportu samochodowego
(stacja paliw z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi wraz z
parkingiem) oraz us³ug handlu i gastronomii. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1) istniej¹ca zabudowa mo¿e ulegaæ likwidacji lub prze-
budowie i rozbudowie,

2) architektura zabudowy wspó³czesna; wysoko�æ zabu-
dowy max.6,5m do okapu dachu, wiat nad dystrybutorami, pa-
wilonu   handlowego i gastronomicznego stacji; dachy pawilo-
nu handlowego i gastronomicznego stacji oraz zabudowy
towarzysz¹cej p³askie,

3) dopuszczalne ukszta³towanie kszta³tu dachu wiat nad
dystrybutorami innego ni¿ na pawilonie handlowym i gastrono-
micznym,

4) linie zabudowy przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu,
5) w rozwi¹zaniach technologicznych stacji paliw przewi-

dzieæ zabezpieczenia przed przedostaniem siê substancji
ropopochodnych do gruntu, hermetyzacjê gospodarki paliwowej,
monitoring wód gruntowych poprzez za³o¿enie  piezometrów,

6) w zagospodarowaniu terenu od strony gara¿y, dopusz-
czalna realizacja ogrodzenia o pe³nym wype³nieniu o wysoko�ci
do  2,0 m,

7) dla stacji paliw wymagane przeprowadzenie postêpo-
wania w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko,

8) uci¹¿liwo�æ stacji powinna zamykaæ siê w granicach
dzia³ki okre�lonej tytu³em prawnym w³a�ciciela,

9) wyklucza siê naziemne usytuowanie zbiorników na pa-
liwa ropopochodne,

10) wody opadowe z utwardzonego parkingu i dróg komu-
nikacji wewnêtrznej odprowadziæ po ich podczyszczeniu (sepa-
racji) do kanalizacji deszczowej,

11) utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹, ewentualne
wycinki ograniczyæ do niezbêdnego minimum,

12) ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii,

13) realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

14) teren przewidziany do uzbrojenia w kablow¹ sieæ elek-
troenergetyczn¹ i telekomunikacyjn¹, sieæ wodoci¹gow¹, kana-
lizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazow¹ i ciepln¹.

§ 4. Obszary wysokiej ochrony wód podziemnych i ochro-
ny wód powierzchniowych.

 1.  Teren objêty planem po³o¿ony jest w ca³o�ci w zasiêgu
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP Nr 335  Krap-
kowice - Strzelce Opolskie oraz w bezpo�redniej blisko�ci gra-
nic GZWP Nr 332 Subniecka-Kêdzierzyn-G³ubczyce, stanowi¹-
cych obszar wysokiej ochrony wód podziemnych oraz w obsza-
rze ochrony wód powierzchniowych zlewni rzeki Odry.

2.  Na terenie  obowi¹zuje odprowadzenie �cieków zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami do systemów kanalizacyjnych
(bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a opado-
wych  do kanalizacji deszczowej; przy czym odprowadzenie wód
opadowych z utwardzonych terenów ulic, placów, parkingów  po
ich podczyszczeniu - separacji).

3. Na terenie prowadziæ nale¿y zorganizowan¹ gospodar-
kê odpadami zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi.

§ 5. Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ , s³u¿¹c¹ nalicze-
niu jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w
wysoko�ci: 25% dla terenu objêtego niniejsz¹ zmian¹ planu.

§ 6. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Krapkowice, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIV/91/92 Rady Miej-
skiej w Krapkowicach z dnia 3 lutego 1992 r. z pó�niejszymi
zmianami w czê�ci uregulowanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krap-
kowic.

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

Przewodniczy Rady Miejskiej
Andrzej Kulpa

1645

Uchwa³a Nr VIII/110/2003
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 / w zwi¹zku z art. 109 i
124 ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych /Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391/ oraz art.
3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2003 / Dz. U. Nr 150,
poz. 983; Nr 162 poz. 1119; z 2000 r. Nr 95, poz. 1041; z 2001r.
Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623; z 2002 r.
Nr 216, poz. 1826 / oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627,
Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 233, poz. 1957, Nr 46, poz. 392/, Rada Gminy Lasowice Wiel-
kie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr IV/20/2003 Rady
Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

§ 2. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
przychodów i wydatków Gminy na kwotê 163.275 z³,
jak za³¹cznik nr 1.

§ 3. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków dotacji zadañ w³asnych na kwotê 24.209 z³,
jak za³¹cznik nr  3, 9, 10.

§ 4. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków dotacji zadañ zleconych

       na kwotê 13.310,72 z³,
jak za³¹cznik nr  4, 5, 6, 11.

§ 5. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu wydat-
ków Gminy     o kwotê  21.377 z³,
jak za³¹cznik  nr  7.

§ 6. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu zadañ
inwestycyjnych, jak za³¹cznik nr 8.

§ 7. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu przy-
chodów, jak za³¹cznik nr 2.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. Uchwa³a
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 maja 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na rok 2003 zmianê pla-
nu przychodów i wydatków Gminy

1646

Uchwa³a Nr  VIII/62/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia  28 maja 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na rok 2003.

I.   Wprowadziæ przychody bud¿etu Gminy
           na kwotê 163.275,00

      § 955  Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                                   163.275,00

II.   Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
                                                             o kwotê     163.275,00

 1.  Dzia³  700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA
                                                                                    10.000,00
 Rozdzia³  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                                                 10.000,00
                            Wydatki bie¿¹ce                   10.000,00

2.  Dzia³  801  O�WIATA I WYCHOWANIE    130.000,00
  Rozdzia³  80101  Szko³y podstawowe      87.500,00
                            Wydatki bie¿¹ce                   87.500,00
  Rozdzia³  80110  Gimnazja                                42.500,00
                            Wydatki bie¿¹ce                   42.500,00

3.  Dzia³  900  GOSPODARKA KOMUNALNA    I OCHORNA
�RODOWISKA                                                         23.275,00

  Rozdzia³  90002  Gospodarka odpadami      23.275,00
                                Wydatki bie¿¹ce                   23.275,00

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 maja 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na rok 2003 zmianê pla-
nu przychodów z tytu³u wprowadzenia prawid³owej klasyfi-
kacji bud¿etowej

I.   Zmniejszyæ plan przychodów bud¿etu Gminy
       na kwotê     112.300,00

      § 957  Nadwy¿ka z lat ubieg³ych                 112.300,00

II.  Wprowadziæ przychody bud¿etu Gminy
       na kwotê     112.300,00

      § 955   Przychody z tytu³u innych rozliczeñ
                                                      112.300,00

Za³¹cznik nr  3
do uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 maja 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok zmianê pla-
nu dochodów i wydatków z tytu³u otrzymania �rodków finan-
sowych z Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa w Opolu
z przeznaczeniem na do¿ywianie dzieci by³ych pracowników
zlikwidowanych PGR na terenie Gminy.

I. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy
                                                          o kwotê       10.080,00
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Dzia³  853  OPIEKA SPO£ECZNA                   10.080,00
Rozdzia³  85395 Pozosta³a dzia³alno�æ       10.080,00
         §     270  �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ

bie¿¹cych gmin  (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powia-
tów),   samorz¹dów województwa, pozyskane z innych �róde³
                                                                                                10.080,00

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
                                                             o kwotê       10.080,00
Dzia³  853  OPIEKA SPO£ECZNA                   10.080,00

Rozdzia³  85395 Pozosta³a dzia³alno�æ       10.080,00
         §      3110   �wiadczenia spo³eczne       10.080,00

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 maja 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok zmianê pla-
nu dochodów i wydatków Gminy w zakresie zadañ zleconych

I.  Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy
                       o kwotê                                                 3.000,00
Dzia³    853   Opieka Spo³eczna                              3.000,00
Rozdzia³  85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

op³acane za osoby    pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomo-
cy  spo³ecznej                                                                        3.000,00

        §   201    Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na  realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz  innych  zadañ zleconych gminom /zwi¹zkom gmin/
ustawami                                                                               3.000,00

II.  Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy   o kwotê
                                                                                     3.000,00
Dzia³    853   Opieka Spo³eczna                             3.000,00
Rozdzia³  85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-

cane za osoby  pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy  spo-
³ecznej                                                                                     3.000,00

        §   4130  Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
                                                                                       3.000,00.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 maja 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na rok 2003 r. zmianê
planu dochodów i wydatków Gminy z tytu³u otrzymania dota-
cji celowej w zakresie wyprawki szkolnej przyznawanej w
formie zasi³ku celowego

I.  ZWIÊKSZYÆ PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY
                                                                    o kwotê     1.041,00
dzia³ 853 OPIEKA SPO£ECZNA         1.041,00
rozdzia³ 85395 pozosta³a dzia³alno�æ         1.041,00
§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych gmin z zakresu administracji rz¹do-
wej oraz innych zadañ zleconych gminom  /zwi¹zkom gmin/ usta-
wami                                                                                      1.041,00

II. ZWIÊKSZYÆ  PLAN WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY
                                                                    o kwotê    1.041,00
dzia³ 853 OPIEKA SPO£ECZNA         1.041,00
rozdzia³ 85395 pozosta³a dzia³alno�æ         1.041,00
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne                     1.041,00.

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 maja 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na rok 2003 zmianê pla-
nu dochodów i wydatków gminy z tytu³u otrzymania dotacji
celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkol-
nej przyznawanej w formie zasi³ku losowego

I.   Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy
                                o kwotê         1.045,00
Dzia³  801  O�WIATA I WYCHOWANIE         1.045,00
Rozdzia³  80101  Szko³y podstawowe         1.045,00
    §     201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ  bie¿¹cych gmin z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych   zadañ zleconych gminie /zwi¹zkom gmin/
ustawami                                                          1.045,00.

II.   Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy  o kwotê
                                                          1.045,00

Dzia³  801  O�WIATA I WYCHOWANIE        1.045,00
Rozdzia³  80101  Szko³y podstawowe                   1.045,00
      §    3240   Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

                                                                      1.045,00.

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 maja 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok zmianê pla-
nu wydatków.

I. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
                                                       o kwotê       21.377,00
1.  Dzia³   750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
                                                                                   19.872,00
Rozdzia³  75023  Urzêdy gmin                   19.872,00
                             Wydatki bie¿¹ce                   19.872,00
2.  Dzia³  801  O�WIATA I WYCHOWANIE         1.505,00
Rozdzia³  80101  Szko³y podstawowe         1.129,00
                             Wydatki bie¿¹ce                      1.129,00
Rozdzia³  80110  Gimnazja                                      376,00
                             Wydatki bie¿¹ce                        376,00.

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
                                                        o kwotê       21.377,00
1.  Dzia³   750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
                                                                                    19.872,00
Rozdzia³  75023  Urzêdy gmin                   19.872,00
                             Wydatki bie¿¹ce                   16.142,00
                              w tym:
         §      4010     Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                 13.488,00

         §      4110      Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                                    2.324,00

         §      4120      Sk³adki na Fundusz Pracy           330,00
                             Wydatki maj¹tkowe                      3.730,00
                              w tym:
         §    6060     Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud¿etowych                                                                        3.730,00
2.  Dzia³  801  O�WIATA I WYCHOWANIE         1.505,00
Rozdzia³  80146  Dokszta³canie i doskonalenie nauczy-

cieli                                                                                    1.505,00
                            Wydatki bie¿¹ce                     1.505,00
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§  2320  Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zada-
nia   bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego        1.505,00.

Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 maja 2003 r.

Wprowadziæ zmianê planu w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y
Rady Gminy  Nr IV/20/2003 z 29 stycznia 2003 r. "Planowane
zadania inwestycyjne"

Wprowadza siê w poz. 17 zadanie o tre�ci "Zakup centrali
telefonicznej" (budynek Urzêdu)   kwota           3.730 z³.

Za³¹cznik nr  9
do Uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia  28 maja 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok zmianê pla-
nu dochodów i wydatków  z tytu³u otrzymania �rodków na
zadania w³asne z przeznaczeniem na do¿ywianie dzieci

I. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy
    o kwotê  9.700,00

Dzia³  853  OPIEKA SPO£ECZNA         9.700,00
Rozdzia³  85395 Pozosta³a dzia³alno�æ         9.700,00
         §      203    Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na  realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin  (zwi¹z-
ków gmin)                                                          9.700,00

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
     o kwotê 9.700,00

Dzia³  853  OPIEKA SPO£ECZNA         9.700,00
Rozdzia³  85395 Pozosta³a dzia³alno�æ         9.700,00
         §      3110   �wiadczenia spo³eczne         9.700,00

Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 maja 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na rok 2003 zmianê pla-
nu dochodów i wydatków z tytu³u otrzymania dotacji z Opol-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu na dofinansowanie
wyp³aty dodatków mieszkaniowych

I.  Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy
      o kwotê 4.429,00

Dzia³      853     OPIEKA  SPO£ECZNA         4.429,00
Rozdzia³  85315  Dodatki mieszkaniowe         4.429,00
§     203    Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
                             realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                            (zwi¹zków gmin)                      4.429,00

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
      o kwotê 4.429,00

Dzia³      853     OPIEKA  SPO£ECZNA         4.429,00
Rozdzia³  85315  Dodatki mieszkaniowe         4.429,00
§    3110    �wiadczenia spo³eczne         4.429,00

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y Nr VIII/62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 maja 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na rok 2003 zmianê pla-
nu dochodów i wydatków Gminy z tytu³u otrzymania dotacji
na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokra-
jowe.

I.   Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy
     o kwotê  8.224,72

Dzia³  751  URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA            ORAZ
S¥DOWNICTWA                                               8.224,72

Rozdzia³  75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj-
ne                                                                        8.224,72

    §     201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ   bie¿¹cych gmin z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych   zadañ zleconych gminie /zwi¹zkom gmin/
ustawami                                                           8.224,72

II.  Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
      o kwotê 8.224,72

 Dzia³  751  URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA      ORAZ S¥-
DOWNICTWA                                                           8.224,72

Rozdzia³  75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj-
ne                                                                        8.224,72

    §      4210    Zakup materia³ów i wyposa¿enia  2.820,00
    §      4300    Zakup us³ug pozosta³ych         3.254,72
    §      4410    Podró¿e s³u¿bowe krajowe         2.150,00

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806/ w zwi¹zku z art. 109 i 124
ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych /Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.
594/ oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2003
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Uchwa³a Nr  IX/73/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na rok 2003.

/ Dz. U. Nr 150, poz. 983; Nr 162, poz. 1119; z 2000 r. Nr 95, poz.
1041; z 2001 Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623;
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826/, Rada Gminy Lasowice Wielkie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr IV/20/2003 Rady
Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.
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§ 2. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków zadañ w³asnych  Gminy na kwotê       64.139 z³,
jak za³¹cznik nr 1, 6.

§ 3. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków dotacji zadañ zleconych na kwotê 399 z³,
jak za³¹cznik nr  2.

§ 4. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu wydat-
ków Gminy zadañ w³asnych                             o kwotê  71.233 z³,
jak za³¹cznik nr  4.

§ 5. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu wydat-
ków Gminy zadañ zleconych                                   o kwotê  391 z³,
jak za³¹cznik  nr  3.

§ 6. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu zadañ
inwestycyjnych, jak za³¹cznik nr 5.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. Uchwa³a
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/73/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok zmianê pla-
nu dochodów i  wydatków z tytu³u zwiêkszenia subwencji
rekompensuj¹cej dochody utracone z tytu³u ulg i zwolnieñ
ustawowych

I. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy
                                                       o kwotê      58.883,00
Dzia³  758 RÓ¯NE  ROZLICZENIA                   58.883,00
Rozdzia³ 75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-

nej dla gmin                                                                     58.883,00
§    292   Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                                   58.883,00

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
                             o kwotê 58.883,00

1.  Dzia³  010   ROLNICTWO I £OWIECTWO      20.000,00
Rozdzia³  01008  Melioracje wodne                   20.000,00
                             Wydatki bie¿¹ce                   20.000,00

2.  Dzia³  801   O�WIATA I WYCHOWANIE       38.883,00
Rozdzia³  80101  Szko³y podstawowe       26.883,00
                             Wydatki bie¿¹ce                   26.883,00
Rozdzia³  80110  Gimnazja                                12.000,00
                             Wydatki bie¿¹ce      12.000,00

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IX/73/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na rok 2003 zmianê pla-
nu dochodów i wydatków Gminy z tytu³u otrzymania dotacji
celowej w zakresie wyprawki szkolnej przyznawanej w for-
mie zasi³ku celowego

I. ZWIÊKSZYÆ PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY
                                                             o kwotê            399,00
dzia³ 853 OPIEKA SPO£ECZNA            399,00
rozdzia³ 85395 pozosta³a dzia³alno�æ            399,00
§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych gmin z zakresu administracji rz¹do-
wej oraz innych zadañ zleconych gminom  /zwi¹zkom gmin/ usta-
wami                                                                                        399,00

II. ZWIÊKSZYÆ  PLAN WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY
                                                               o kwotê           399,00
dzia³ 853 OPIEKA SPO£ECZNA            399,00
rozdzia³ 85395 pozosta³a dzia³alno�æ            399,00
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne            399,00

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr IX/73/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia  30 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok zmianê pla-
nu wydatków zadañ zleconych  - dotacja przeznaczona na
przeprowadzenie referendum

I. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
         o kwotê 391,00

Dzia³  751  URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  ORAZ S¥-
DOWNICTWA                                                              391,00

Rozdzia³  75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj-
ne                                                                           391,00

           §   4300     Zakup us³ug pozosta³ych            391,00

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
         o kwotê 391,00

Dzia³  751  URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  ORAZ S¥-
DOWNICTWA                                                               391,00

Rozdzia³  75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj-
ne                                                                           391,00

§    4110     Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne     342,00
§    4120     Sk³adki na Fundusz Pracy              49,00.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr IX/73/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia  30 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok zmianê pla-
nu wydatków Gminy

I. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
                                               o kwotê       71.233,00
1. Dzia³  600  TRANSPORT I £¥CZNO�Æ       50.000,00
Rozdzia³  60016  Drogi publiczne gminne       50.000,00
                             Wydatki bie¿¹ce       50.000,00
2. Dzia³  801  O�WIATA I WYCHOWANIE       21.233,00
Rozdzia³  80101  Szko³y podstawowe       21.233,00
                             Wydatki maj¹tkowe       21.233,00
§    6060      Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud¿etowych                                                         21.233,00

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
    o kwotê 71.233,00

1.  Dzia³  600  TRANSPORT I £¥CZNO�Æ       50.000,00
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Rozdzia³  60016  Drogi publiczne gminne 50.000,00
                             Wydatki maj¹tkowe 50.000,00
         §    6050      Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿eto-

wych                                                                50.000,00
2. Dzia³  801  O�WIATA I WYCHOWANIE 21.233,00
Rozdzia³  80101  Szko³y podstawowe 21.233,00
                               Wydatki bie¿¹ce 21.233,00.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr IX/73/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ zmianê planu w za³¹czniku nr 3 do uchwa-
³y Rady Gminy Nr IV/20/2003 z 29 stycznia 2003 r. "Planowane
zadania inwestycyjne"

1. Wprowadza siê w poz. 3 zadanie o tre�ci "Odwodnienie
i utwardzenie placu po by³ym stawie w Lasowicach Wielkich"

kwotê  49.600 z³. zastêpuje siê                  kwot¹  99.600 z³.
2. Wprowadza siê w poz. 1 zadanie o tre�ci "Rozbudowa

Szko³y w Chocianowicach III etap  - zakup sprzêtu (wyposa¿enie
obiektu)"kwotê 37.600 z³. zastêpuje siê              kwot¹ 16.367 z³.

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr IX/73/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok przekazan¹
darowiznê przez partnersk¹ Gminê Holle (Niemcy) z przezna-
czeniem dla Gimnazjum w Chocianowicach

I. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy
                                                       o kwotê        5 .256,00
Dzia³  801   O�WIATA I WYCHOWANIE         5.256,00
Rozdzia³  80110  Gimnazja                                  5.256,00
        §       096     Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniê¿nej                                                           5.256,00

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
                                                               o kwotê        5.256,00
Dzia³  801   O�WIATA I WYCHOWANIE         5.256,00
Rozdzia³  80110  Gimnazja                                  5.256,00
                             Wydatki bie¿¹ce                     5.256,00.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach ( Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz.1204, z
2003 r. Nr 137, poz. 1302)  oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50,
poz.601, z 2001 r. Nr 125  poz.1371, z 2002 r. Nr 113 poz.984 i
Nr 130 poz. 1112), Rada Miejska w Nysie uchwala:

§  1. 1. Cena biletu jednorazowego przejazdu osób �rod-
kami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach normalnych w
granicach administracyjnych miasta   wynosi :

a) za przejazd jednej osoby            1,80 z³,
b) za przejazd jednej osoby uprawnionej do korzystania

z op³aty ulgowej                                                  0,90 z³,
c) karnet czteroprzejazdowy ( emeryci i renci�ci )

           4,00 z³.
2.Cena biletu jednorazowego przejazdu osób na liniach

normalnych poza granicami administracyjnymi miasta  / tzw.
linie podmiejskie / wynosi :

a)za przejazd jednej osoby            2,00 z³,
b)za przejazd jednej osoby uprawnionej do korzysta-

nia z op³aty ulgowej                                     1,00 z³,
c) karnet czteroprzejazdowy ( emeryci i renci�ci )

           4,40 z³.
3. Cena wakacyjnego biletu jednorazowego przejazdu

osób na liniach normalnych w granicach administracyjnych mia-
sta i poza granicami administracyjnymi miasta wynosi:

  - za przejazd jednej osoby uprawnionej do korzysta-
nia z op³aty ulgowej                                                                    1,00 z³.

4.Cena biletu na przewóz baga¿u odpowiada wysoko�ci
ceny biletu normalnego za przejazd jednej osoby w danej strefie
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Uchwa³a Nr XIV/210/03
R a d y   M i e j s k i e j   w  N y s i e

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe �rodkami  lokalnego  transportu  zbiorowego
na terenie Gminy Nysa.

przejazdu. W op³atach za przewóz baga¿u nie stosuje siê op³at
ulgowych.

5. Bilety jednorazowego przejazdu zakupione na terenie
Gminy  Nysa s¹ wa¿ne tylko na przewozy dokonywane �rodkami
komunikacji miejskiej przez Miejski Zak³ad Komunikacji.

§  2. 1.Cena miesiêcznego biletu trasowego od miejsca
zamieszkania do miejsca pracy, nauki lub praktyki, o nieograni-
czonej ilo�ci przejazdów, w granicach administracyjnych miasta
wynosi :

a) bilet miesiêczny imienny normalny 64,80 z³,
b) bilet miesiêczny imienny ulgowy 32,40 z³.
2.Cena miesiêcznego biletu trasowego od miejsca za-

mieszkania do miejsca pracy, nauki lub praktyki, o nieograni-
czonej ilo�ci przejazdów,   poza granicami administracyjnymi
miasta / tzw. podmiejskie / wynosi :

a) bilet miesiêczny imienny normalny 72,00 z³,
b) bilet miesiêczny imienny ulgowy 36,00 z³.
3. Bilety trasowe imienne nie s¹ wa¿ne w niedziele i dni

�wi¹teczne.
4.Cena biletu miesiêcznego na okaziciela  o nieograni-

czonej ilo�ci przejazdów na wszystkie linie w strefie miejskiej,
wa¿nego we wszystkie dni  miesi¹ca wynosi :

a) bilet miesiêczny na okaziciela normalny 90,00 z³,
b) bilet miesiêczny na okaziciela ulgowy      45,00 z³.
5. Cena biletu miesiêcznego na okaziciela o nieograni-

czonej ilo�ci przejazdów na wszystkie linie w strefie podmiej-
skiej  i miejskiej  wa¿nego we wszystkie dni  miesi¹ca wynosi:

a)bilet miesiêczny na okaziciela normalny    100,00 z³,
b) bilet miesiêczny  na okaziciela ulgowy        50,00 z³.
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6. Cena biletu okresowego trasowego ustalana jest pro-
porcjonalnie do cen ustalonych w ust.1 i 2.

7. Cena biletu okresowego na okaziciela  ustalana jest
proporcjonalnie do cen  ustalonych w ust. 4 i 5.

§ 3. Ceny biletów okre�lone w § 1 i § 2 zawieraj¹ podatek VAT .

§ 4. Najem autobusów Miejskiego Zak³adu Komunikacji
na liniach specjalnych, rekreacyjnych i okoliczno�ciowych usta-
lany jest na zasadzie pe³nej rentowno�ci .

§ 5.  Do stref podmiejskich objêtych komunikacj¹ lokaln¹
Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Nysie zalicza siê nastêpuj¹-
ce miejscowo�ci  :

a) Bia³a Nyska,  Domaszkowice, G³êbinów, Go�winowi-
ce, Hajduki Nyskie, I³awa, Jêdrzychów, Kêpnica, Konradowa,
Koperniki, Kubice, Morów, Niwnica, Prze³êk, Radzikowice, Re-
gulice, Sêkowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wyszków
�l¹ski, Z³otog³owice,

b) inne miejscowo�ci, do których uruchomiona zostanie
komunikacja w  czasie obowi¹zywania taryfy .

§ 6. 1. Ustala siê, ¿e oprócz uprawnieñ ustawowych, do
korzystania z  bezp³atnych przejazdów  �rodkami komunikacji
miejskiej w  Gminie Nysa, uprawnione s¹ nastêpuj¹ce osoby
posiadaj¹ce odpowiednie, okre�lone ni¿ej dokumenty  :

a)dzieci do lat 4 -  dowód osobisty rodzica,
b)inwalidzi zaliczani do I-szej grupyi ich opiekun -  legity-

macja inwalidy I-szejgrupy i opiekun wskazany w  trakcie prze-
jazdu,

c) osoby, które ukoñczy³y 70 rok ¿ycia-  dowód osobisty,
d)osoby niewidome oraz ociemnia³e i ich przewodnik-

legitymacja wydana przez Polski Zwi¹zek Niewidomych i prze-
wodnik wskazany w trakcie  przejazdu,

e) dzieci i m³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem lub niepe³no-
sprawno�ci¹ i ich opiekun  - dokument lub za�wiadczenie stwier-
dzaj¹ce fakt   inwalidztwa lub niepe³nosprawno�ci dziecka i opie-
kun  wskazany w trakcie przejazdu,

f) pracownicy Miejskiego Zak³adu  Komunikacji w Nysie
Sp. z o.o. oraz cz³onkowie ich rodzin- bilet wolnej jazdy,

g) emeryci i renci�ci MZK Nysa oraz byli pracownicy MZK,
którzy w zwi¹zku z rozwi¹zaniem stosunku pracy z przyczyn doty-
cz¹cych zak³adu pracy nabyli prawo do �wiadczenia przedeme-
rytalnego oraz cz³onkowie ich rodzin- bilet wolnej jazdy.

2.Korzystanie z bezp³atnych przejazdów przys³uguje
uprawnionemu po uzyskaniu w Miejskim Zak³adzie Komunika-
cji w Nysie karty wolnego przejazdu w oparciu o dokumenty wy-
mienione w pkt. 1 .

§ 7. 1. Ustala siê, ¿e oprócz uprawnieñ ustawowych, do
korzystania z jednorazowych biletów ulgowych uprawnione s¹
dzieci w wieku od 4 do 7 lat, na podstawie dowodu osobistego
rodzica.

   2.Uczniom szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ po-
nadpodstawowych i policealnych przys³uguje prawo do 50%
zni¿ki przy zakupie ulgowych miesiêcznych biletów  trasowych i
na okaziciela. Dokumentem potwierdzaj¹cym prawo do zni¿ki
jest aktualna legitymacja szkolna.

3. W okresie wakacji letnich  uczniom szkó³  podstawo-
wych,  gimnazjów, szkó³   ponadpodstawowych i policealnych
przys³uguje prawo do zakupu  wakacyjnego biletu jednorazowe-
go  przejazdu.

4. W okresie od wej�cia w ¿ycie uchwa³y do dnia 30 czerw-
ca 2004 r. przys³uguje prawo do 90 % ulgi przy zakupie biletu
miesiêcznego imiennego normalnego :

a/  uczniom doje¿d¿aj¹cym spoza obwodu do szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa  z miejscowo�ci
wskazanych w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y,

 b/ uczniom doje¿d¿aj¹cym spoza Gminy Nysa do szkó³
podstawowych i gimnazjów  na terenie Gminy Nysa .

 5. Emerytom i rencistom  przys³uguje prawo do 50%  zni¿-
ki przy zakupie biletu miesiêcznego na okaziciela  oraz  45%
zni¿ki przy zakupie karnetu czteroprzejazdowego. Dokumentem
potwierdzaj¹cym prawo do zni¿ki jest legitymacja emeryta, ren-
cisty, dowód osobisty .

6. Do zakupu biletów ulgowych upowa¿nione s¹ osoby
posiadaj¹ce uprawnienia  ustawowe lub wynikaj¹ce z niniej-
szej uchwa³y.

§ 8. 1. Podró¿ny jest  obowi¹zany do uiszczenia op³aty
dodatkowej w razie :

1) stwierdzenia przez przewo�nika lub osobê przez niego
upowa¿nion¹, braku odpowiedniego dokumentu, przewozu osób
lub baga¿u ( wa¿nego biletu) b¹d� wa¿nego dokumentu upraw-
niaj¹cego do przejazdu bezp³atnego albo ulgowego,

2) naruszenia przepisów o zabieraniu ze sob¹ do �rodka
transportowego zwierz¹t i rzeczy,

3) spowodowania przez podró¿nego zatrzymania lub zmia-
ny trasy �rodka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

2. Wysoko�æ op³aty dodatkowej ustala siê, bior¹c za pod-
stawê cenê najtañszego biletu jednorazowego normalnego sto-
sowanego przez przewo�nika, w   nastêpuj¹cy sposób :

1) jako 50-krotno�æ tej ceny - za przejazd bez odpowied-
niego dokumentu   przewozu osób lub baga¿u b¹d� wa¿nego
dokumentu uprawniaj¹cego do przejazdu bezp³atnego albo ulgo-
wego,

2) jako 20- krotno�æ tej ceny - za zabieranie ze sob¹ do
�rodka transportowego:

a)zwierz¹t i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje
op³aty- bez uiszczania tych op³at,

b) rzeczy wy³¹czonych z przewozu albo rzeczy dopuszczo-
nych do   przewozu na warunkach szczególnych  -  bez zachowa-
nia tych   warunków,

3) jako 150- krotno�æ tej ceny - za spowodowanie przez
podró¿nego   zatrzymania lub zmiany trasy �rodka transporto-
wego bez uzasadnionej przyczyny.

3. W wypadku natychmiastowego uiszczenia op³aty do-
datkowej lub najdalej w ci¹gu 7 dni od daty  wystawienia doku-
mentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty ,wysoko�æ op³aty
dodatkowej, ustalonej w sposób okre�lony w  ust.2 pkt. 1 i 2,
obni¿a siê o 30%.

§ 9. Traci moc uchwa³a Nr XLVIII/568/2001 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 6 listopada 2001 r.  w sprawie ustalenia cen
urzêdowych za us³ugi przewozowe �rodkami lokalnego trans-
portu zbiorowego.

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 11. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego, na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu  Miejskiego  w  Nysie, w  wyznaczonych  miejscach na
terenie Gminy oraz prasie lokalnej .

§ 12. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XIV/210/03

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

1. Wykaz miejscowo�ci, z których doje¿d¿aj¹ do szkó³
podstawowych w Nysie uczniowie spoza obwodu:

1) G³êbinów,
2) I³awa,
3) Konradowa,
4) Kubice,
5) Morów,
6) Radzikowice,
7) Regulice,
8) Skorochów,
9) Sêkowice,
10)  Wierzbiêcice,
11)  Wyszków �l¹ski.

2. Wykaz miejscowo�ci, z których doje¿d¿aj¹ do gimna-
zjów w Nysie uczniowie spoza obwodu:

1) Bia³a Nyska,
2) Domaszkowice,
3) G³êbinów,
4) Go�winowice,
5) Hajduki Nyskie,
6) I³awa,
7) Kêpnica,
8) Konradowa,
9) Koperniki,
10) Kubice,
11) Morów,
12) Niwnica,
13) Prze³êk,
14) Radzikowice,
15) Regulice,
16) Sêkowice,
17) Siestrzechowice,
18) Wyszków �l¹ski,
19) Z³otog³owice.

3. Listy uczniów spe³niaj¹cych kryteria okre�lone w punk-
cie 1 i 2 sporz¹dzaj¹ dyrektorzy szkó³.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z
2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,
poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717), Rada Miejska w Otmucho-
wie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Przeprowadziæ konsultacje z mieszkañcami wsi
Wierzbno oraz przysió³ka Zwierzêtnik w sprawie zmiany nazwy
przysió³ka "Zwierzêtnik" na " Zwierzyniec ".

§ 2.1.  Sporz¹dziæ   wykazy   mieszkañców   uprawnionych
do  udzia³u w konsultacjach, z rubrykami umo¿liwiaj¹cymi wypo-
wiedzenie siê " za" lub " przeciw" propozycji  zmiany  nazwy  miej-
scowo�ci  oraz  podpis  mieszkañca.

2.  Uprawnionymi  do  g³osowania  s¹  mieszkañcy  wsi  z
przysió³kiem,  którzy   w   dniu przeprowadzenia konsultacji :

      a/ ukoñczyli 18 lat,
      b/ stale zamieszkuj¹ na terenie wsi.

§ 3. Wy³o¿yæ sporz¹dzone wykazy w okresie od dnia  9 grud-
nia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. u So³tysa wsi Wierzbno.

§ 4. Wniosek o zmianê nazwy miejscowo�ci bêdzie uwa-
¿a³o siê za przyjêty, je¿eli  opowiedzia³a siê za nim co najmniej
po³owa bior¹cych udzia³ w g³osowaniu.
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Uchwa³a Nr  IX/88/2003
Rady Miejskiej w  Otmuchowie

z dnia  29  wrze�nia 2003r.

w sprawie okre�lenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami wsi Wierzbno oraz przysió³ka
Zwierzêtnik, dotycz¹cych zmiany  nazwy tego przysió³ka na "Zwierzyniec".

§ 5. Z  przeprowadzonych  konsultacji   sporz¹dza  siê
protokó³,  który   powinien   zawieraæ   co najmniej :

a/ okre�lenie przedmiotu konsultacji,

b/ datê jej przeprowadzenia,

c/ wykaz osób uprawnionych do udzia³u w g³osowaniu i
ustalon¹ liczbê osób popieraj¹cych   zmianê nazwy i przeciw-
nych zmianie,

d/ stwierdzenia przyjêcia b¹d� odrzucenia wniosku.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie So³ectwa Wierzbno, a tak¿e w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk
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 Na podstawie art.13 ust.1 pkt 6 lit.a i art.34 ust.1 ustawy z
dnia 16 pa�dziernika 1991r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r.
Nr 99 poz.1079, Nr 100 poz.1085 Nr 145, poz.1623, z 2002 r.
Nr 130,poz.1112, z 2003 r. Nr 110 poz. 1189,  Nr 80 poz.717),
Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Uznaje siê za podlegaj¹c¹ ochronie  prawnej jako
obiekt przyrody lipê o obwodzie 340 cm mierzonym na wysoko-
�ci 130 cm, rosn¹c¹ na  skarpie Potoku Maciejowickiego we
wsi Maciejowice.

2. Wokó³ lipy tworzy siê otulinê obejmuj¹c¹ obszar w pro-
mieniu 3 m  od  pnia drzewa .

§ 2. W celu ochrony ustanowionego pomnika przyrody
zabrania siê:

1) wycinania, niszczenia  i uszkadzania drzewa,
2) zrywania lub pozyskiwania p¹czków kwiatów, li�ci, pê-

dów i innych elementów drzewa,
3) umieszczania na drzewie tablic, napisów, og³oszeñ re-

klamowych i innych   znaków,
4) zmiany stosunków wodnych maj¹cych mieæ wp³yw na

stan drzewa,
5) w promieniu nie mniejszym ni¿ 15 m, licz¹c od pnia

drzewa:
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Uchwa³a Nr IX/91/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uznania za pomnik przyrody.

- wznoszenia, budowy jakichkolwiek obiektów budowlanych,
urz¹dzeñ lub instalacji a tak¿e prowadzenia prac ziemnych,

- zanieczyszczenia terenu lub wód,

- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów,

- niszczenia gleby lub ro�linno�ci,

- wzniecania ognia.

§ 3. Pomnik przyrody oznacza siê tablic¹ urzêdow¹ infor-
muj¹c¹ o objêciu ochron¹ i wprowadzonych zakazach wraz z
informacj¹, ¿e ten kto naruszy ustanowione zakazy lub ograni-
czenia bêdzie podlega³  karze aresztu lub grzywny, orzekanej w
trybie postêpowania w sprawach o wykroczenia.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 /, art.
34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecz-
nej / Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.
756 i Nr 162, poz.1118 i 1126,  z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79,
poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz.
238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973 ,
Nr 111, poz. 1194, Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz. 1792, z 2003 r.
Nr  7 poz. 79, Nr 44 poz. 389/ i § 2 ust.2 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych
zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003
roku / Dz. U. Nr 13 poz. 133 / Rada Miejska w Ozimku uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Przywo³ane w podstawie prawnej uchwa³y Nr XLII /
283 / 02 z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie okre�lenia zasad
zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznawane
w ramach zadañ w³asnych Gminy, wykonywanych przez O�ro-
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Uchwa³a Nr X / 87 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 29 wrze�nia 2003r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznawane w
ramach zadañ w³asnych Gminy, wykonywanych przez O�rodek Pomocy Spo³ecznej Gminy  Ozimek na do¿ywianie uczniów.

dek Pomocy Spo³ecznej Gminy Ozimek na do¿ywianie uczniów-
rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r.

W sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomo-
cy w do¿ywianiu uczniów w 2002 roku zastêpuje siê rozporz¹-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu
uczniów w 2003 roku / Dz. U. Nr 13 poz. 133 /.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po jej
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                                                                                   Przewodnicz¹cy
Rady Miejskej

                                                             Czes³aw   Kaczmarek
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.], Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co
nastêpuje:

§1. W uchwale Nr III/31/2003 Rady Miejskiej w Zawadz-
kiem z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Zawadzkie, zmienia siê tre�æ za³¹cznika nr 2 do Statutu
Gminy Zawadzkie, który otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

 " Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:
1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem.
2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem.
3. Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadz-

kiem.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Zawadzkiem.
5. Publiczne Gimnazjum Nr 1w Zawadzkiem.

1652

Uchwa³a Nr VIII/72/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

 w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/31/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwale-
nia Statutu Gminy Zawadzkie.

6. Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w ¯êdowicach.
7. Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w Kielczy.
8. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Zawadzkiem.
9. Przedszkole Publiczne Nr 3 (z oddzia³em ¿³obkowym) w

Zawadzkiem.
10. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Zawadzkiem.
11. Przedszkole Publiczne w ¯êdowicach.
12. Przedszkole Publiczne w Kielczy".

§2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

W dniu 7 pa�dziernika 2003 r. Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki na podstawie art. 47948 § 2 ustawy z dnia 17 listopa-
da 1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr
43, poz. 296 ze zm.), uchyli³ decyzj¹ Nr WCC/486B/686/W/OWR/
2003/JM decyzjê z dnia 18 wrze�nia 2003 r. Nr WCC/486B/686/
W/OWR/2003/HC, stwierdzaj¹c¹ wyga�niêcie koncesji na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a oraz decyzj¹ Nr PCC/510B/686/W/OWR/2003/JM decyzjê
z dnia 18 wrze�nia 2003 r. Nr PCC/510B/686/W/OWR/2003/HC,
stwierdzaj¹c¹ wyga�niêcie koncesji na prowadzenie dzia³alno-
�ci w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a.

Uzasadnienie

Decyzjami z dnia 18 wrze�nia 2003 r. w wyniku uwzglêd-
nienia wniosku Visteon Poland Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w
Praszce, Prezes URE stwierdzi³ wyga�niêcie koncesji na wy-
twarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a w zwi¹zku z zamie-
rzonym podjêciem dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a, przez no-
wego przedsiêbiorcê.

Od powy¿szych decyzji odwo³ania wnios³a Spó³ka Visteon
Poland. W uzasadnieniu powo³a³a siê na konieczno�æ dalsze-
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Informacja
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

z dnia 7 pa�dziernika 2003 r.

o decyzjach w sprawie uchylenia decyzji stwierdzaj¹cych wyga�niêcie koncesji dla Visteon Poland Spó³ka Akcyjna
 z siedzib¹ w Praszce.

go posiadania koncesji w zwi¹zku z potrzeb¹ kontynuowania
dzia³alno�ci gospodarczej i zapewnienia dostaw ciep³a dla od-
biorców, bowiem postêpowanie administracyjne zwi¹zane z
otrzymaniem koncesji przez nowego przedsiêbiorcê pozostaje
w toku.

Rozpatruj¹c odwo³ania, w ramach przys³uguj¹cego Pre-
zesowi Urzêdu Regulacji Energetyki prawa weryfikacji wydanych
orzeczeñ na podstawie art. 47948 § 2 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego, przytoczone argumenty
i odwo³ania zosta³y uznane za uzasadnione, co spowodowa³o
uchylenie zaskar¿onych decyzji stwierdzaj¹cych wyga�niêcie
koncesji.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu

Regulacji Energetyki
Urz¹d Regulacji Energetyki

Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy
z siedzib¹ we Wroc³awiu

Dyrektor
Wincenty Rêkas
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§ 1. - Stwierdza siê, i¿:
- Sejmik Województwa Opolskiego, uchwa³¹ Nr X/97/2003

z dnia 29 lipca 2003 r. stwierdzi³ wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Kolka Romana  w Okrêgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 8 -
Mniejszo�æ Niemiecka. W zwi¹zku z powy¿szym, Sejmik Woje-
wództwa Opolskiego podj¹³ uchwa³ê Nr XII/100/2003 z dnia
23 wrze�nia 2003 r. w sprawie wst¹pienia na radnego Pana
Grabowskiego Huberta Alojzego w Okrêgu wyborczym Nr 3, któ-
ry z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów  i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Powiatu Opolskiego uchwa³¹ Nr VIII/47/03 z dnia
29 maja 2003 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego Pana
Murawskiego Józefa w Okrêgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 3 -
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP. W zwi¹zku z powy¿szym,
Rada Powiatu Opolskiego podjê³a uchwa³ê Nr IX/49/03 z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie wst¹pienia na radnego Pana Kwieciñ-
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Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie obsadzenia mandatów radnych.

skiego Wojciecha w Okrêgu wyborczym Nr 1, który z tej samej
listy w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³ prawa wybieralno�ci.

§ 2. Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw ( jt. Dz. U. z 2003 r.  Nr 159,
poz. 1547 ) podaje siê do wiadomo�ci informacjê o wst¹pieniu:

- Grabowskiego Huberta Alojzego - na wakuj¹cy mandat
radnego Sejmiku Województwa Opolskiego,

- Kwieciñskiego Wojciecha - na wakuj¹cy mandat radne-
go Rady Powiatu Opolskiego.

§ 3 . Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Komisarz Wyborczy
 Ryszard Janowski

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 / w zwi¹zku z art. 128 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 /, zarz¹dzam, co nastêpuje:

§  1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                                       w kwocie         47.401 z³

w tym:
Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa     w kwocie         10.377 z³
Rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konsty-

tucyjne                                          w kwocie         10.377 z³
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie / zwi¹zkom gmin /
ustawami                w kwocie         10.377 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie
                                                       w kwocie           1.532 z³
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe

               w kwocie           1.532 z³
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie / zwi¹zkom gmin /
ustawami        w kwocie           1.532 z³
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Zarz¹dzenie Nr Or. I - 0154 - 37/2003
 Burmistrza  Gogolina

z  dnia 23 maja  2003 r.

w  sprawie dokonania zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna
                                            w kwocie        35.492 z³

w tym:
Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe

                                              w kwocie        21.292 z³
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin / zwi¹zków
gmin /        w kwocie          21.292 z³

Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                 w kwocie         14.200 z³

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin / zwi¹zków
gmin /        w kwocie         14.200 z³

§  2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
                                            w kwocie         47.401 z³

w tym:
Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

                  w kwocie         10.377 z³
Rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konsty-

tucyjne                                             w kwocie         10.377 z³
wydatki bie¿¹ce       w kwocie         10.377 z³
w tym:

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                            w kwocie               977 z³
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§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
                                 w kwocie                            139 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie
                                   w kwocie           1.532 z³

Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe
                                  w kwocie           1.532 z³

wydatki bie¿¹ce w kwocie           1.532 z³
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna

              w kwocie               35.492 z³
w tym:

Rozdzia³ 85315 Dodatki Mieszkaniowe
                                         w kwocie         21.292 z³

wydatki bie¿¹ce     w kwocie         21.292 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ

                  w kwocie         14.200 z³
wydatki bie¿¹ce      w kwocie         14.200 z³.

§  3. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§  4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Burmistrz
Joachim Wojtala

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ w zwi¹zku z art. 128 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391 /,  zarz¹dzam, co nastêpuje:

§  1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                                       w kwocie         22.809 z³

w tym:
Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa w kwocie         22.809 z³
Rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konsty-

tucyjne                                        w kwocie        22.809 z³
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie  / zwi¹zkom gmin /
ustawami      w kwocie        22.809 z³.
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Zarz¹dzenie Nr Or. I - 0154 - 43 /2003
Burmistrza  Gogolina

z dnia 6 czerwca 2003 r.

w  sprawie dokonania zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§  2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
                                       w kwocie        22.809 z³

w tym:
Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

            w kwocie         22.809 z³
Rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konsty-

tucyjne                                        w kwocie          22.809 z³
wydatki bie¿¹ce w kwocie         22.809 z³

§  3. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§  4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Burmistrz
Joachim Wojtala

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.
1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 / w zwi¹zku z art. 128 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594/,  zarz¹dzam, co
nastêpuje:

§  1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                                      w kwocie 548 z³

1657

Zarz¹dzenie Nr Or. I - 0154 - 50/2003
Burmistrza Gogolina

z  dnia 23 czerwca 2003  r.

w  sprawie dokonania zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

w tym:
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna

                                        w kwocie             548 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ

                  w kwocie              548 z³
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie  / zwi¹zkom gmin /
ustawami w kwocie 548 z³.
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§  2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
                                   w kwocie 548 z³

w tym:
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna

                                    w kwocie 548 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ

                        w kwocie 548 z³

wydatki bie¿¹ce w kwocie 548 z³.

§  3. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§  4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Burmistrz
Joachim Wojtala

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806 / w zwi¹zku z art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r.
Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391/ zarz¹dzam:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr IV/20/2003 Rady
Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

1658

Zarz¹dzenie  Nr 31/2003
Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia  5 czerwca 2003 r.

w sprawie  zmian bud¿etu Gminy na rok 2003.

§ 2. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
przychodów i wydatków dotacji zadañ zleconych o kwotê
18.329,00 z³, jak za³¹cznik nr 1.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. Uchwa³a
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Wójt Gminy
Lasowice Wielkie

Eugeniusz Grzesik
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Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806) oraz  art. 128 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia  26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391), zarz¹dzam, co nastê-
puje:

1660

Zarzadzenie Nr 21/03
Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 5 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806) oraz  art. 128 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391), zarz¹dzam co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
o kwotê 34.050,52 z³

Dz. 751   Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

R.75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
§ 201       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych  z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych Gminie ustawami  o kwotê

                 4.126,52 z³
Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80101  Szko³y podstawowe
§ 201       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych  z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych Gminie ustawami o kwotê             2.576 z³

Dz. 853   Opieka spo³eczna
R.85313  Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane

za osoby pobieraj¹ce niektóre   �wiadczenia z pomocy spo³ecz-
nej

§ 201       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych  z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych Gminie ustawami    o kwotê     8.000 z³

R.85395  Pozosta³a dzia³alno�æ

§ 201       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych  z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych Gminie ustawami  o kwotê              2.148 z³

§ 203       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ   bie¿¹cych gmin o kwotê    17.200 z³.

2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
o kwotê 34.050,52 z³

Dz. 751   Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa  oraz s¹downictwa

R.75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
§ 4210    Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê      1.800 z³
§ 4300    Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê      1.526,52 z³
§ 4410    Podró¿e s³u¿bowe krajowe o kwotê  800 z³
Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80101  Szko³y podstawowe
§ 4210    Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê

                                                2.576 z³
 Dz. 853   Opieka spo³eczna
R.85313  Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za

osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej
§ 4130     Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotê

                                                8.000 z³
R. 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3110     �wiadczenia spo³eczne o kwotê        19.348 z³.

§ 2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Wójt
Kazimierz Cebrat
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Zarz¹dzenie Nr 18/03
Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 20 maja 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy.

§ 1. 1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
      o kwotê   9.572 z³

Dz. 751   Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa  oraz s¹downictwa

R.75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
§ 201       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych  z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami o kwotê              9.572 z³
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2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
       o kwotê  9.572 z³

Dz. 751   Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa   oraz s¹downictwa

R.75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
§ 3030     Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotê

                                                             9.572 z³

§ 2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Wójt
Kazimierz Cebrat


