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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych  osobowo�ci prawnej, w nastêpuj¹cych wysoko-
�ciach:

1) za prowadzenie drobnej sprzeda¿y przy zajmowanej
powierzchni stanowiska sprzeda¿y do 1m2   -  2,0 z³

2) za prowadzenie sprzeda¿y produktów rolnych i ogrodni-
czych ze stoiska handlowego o  powierzchni:

a) pow. 1 m 2 do  3,0 m2 w³¹cznie -   4,0 z³
b) powy¿ej 3,0 m2 do 6,0m2 w³¹cznie                -   6,0 z³
c) powy¿ej 6,0 m2 do 9,0 m2 w³¹cznie               - 12,0 z³
d) powy¿ej 9,0 m2 do 12,0 m2 w³¹cznie - 20,0 z³
e) powy¿ej 12,0 m2               - 30,0 z³,
3) za prowadzenie sprzeda¿y innych towarów, ni¿ wskazane w

pkt. 2,  ze stoiska handlowego o powierzchni:
a)   pow. 1 m2  do 3,0 m2 w³¹cznie               -   5,0 z³

1661

Uchwa³a   Nr XI / 82 / 2003
Rady Gminy Bierawa

 z dnia 16 wrze�nia  2003r.

w sprawie op³aty targowej.

b) powy¿ej 3,0 m2 do 6,0m2 w³¹cznie               -   7,0 z³
c) powy¿ej 6,0 m2 do 9,0 m2 w³¹cznie               - 14,0 z³
d) powy¿ej 9,0 m2 do 12,0 m2 w³¹cznie - 25,0 z³
e) powy¿ej 12,0 m2           - 35,0 z³,
4)    za prowadzenie sprzeda¿y z samochodu o ³adowno-

�ci do 1,5 t                                                                           -  7,0 z³,
5) za prowadzenie sprzeda¿y z samochodu o ³adowno�ci

powy¿ej 1,5 t,         lub z przyczepy                                       - 14,0 z³.

§ 2.1.  Op³ata targowa pobierana jest za ka¿dy dzieñ sprze-
da¿y, z chwil¹ jej rozpoczêcia.

2.  Op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa.
3. Inkasentami op³aty targowej s¹ so³tysi wsi, za wyj¹t-

kiem so³ectwa Stare Ko�le, w którym inkasentem jest Pani Gra-
¿yna Grala, zam. Stare Ko�le.

4. Inkasentom przys³uguje wynagrodzenie miesiêczne
ustalone wska�nikiem procentowym w stosunku do ³¹cznej
kwoty op³at targowych zebranych przez nich w danym miesi¹cu
i wp³aconych do kasy lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.

5. Wska�nik procentowy, o którym mowa w ust. 4, ustala
siê w wysoko�ci  10 %.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Bierawie.
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§ 4.Traci moc uchwa³a Nr  VIII/ 60/99 Rady Gminy z dnia
28 czerwca 1999r. w sprawie podwy¿szenia stawki op³aty targo-
wej.

§  5. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i w prasie lokalnej.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z pierwszym dniem miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym up³ynê³o14 dni od daty
publikacji uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, op³atê targow¹ pobiera siê od podmiotów dokonuj¹-
cych sprzeda¿y na targowiskach. Targowiskiem  jest, zgodnie z
ustaw¹  o podatkach i op³atach lokalnych, ka¿de miejsce, w
którym prowadzony jest handel, z wyj¹tkiem budynków lub czê-

�ci budynków. Targowiskiem jest wiêc ka¿de miejsce, gdzie pro-
wadzony jest handel, bez wzglêdu na to, kto jest w³a�cicielem
targowiska i czy jest ono prowadzone w miejscu do tego prze-
znaczonym. Za targowisko w rozumieniu ustawy nale¿y uwa¿aæ
nie tylko miejsce odpowiadaj¹ce warunkom targowiska, ale
ka¿de miejsce, w którym zwyczajowo prowadzona jest sprze-
da¿, np. chodnik, plac. Op³atê targow¹ mo¿na pobieraæ wiêc za
ka¿de miejsce, w którym prowadzona jest sprzeda¿, je¿eli miej-
sce sprzeda¿y  (budynek, czê�æ budynku) nie jest opodatkowa-
ne podatkiem od nieruchomo�ci.

Dotychczas w Gminie obowi¹zuje jedna stawka op³aty tar-
gowej w wys. 5 z³, niezale¿nie od rodzaju prowadzonej sprzeda¿y.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)
art. 18 i art. 19 pkt 1 litera "d" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach  i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,
Nr 200 poz. 1683) w zwi¹zku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z
2003r. Nr 80 poz. 717) -Rada Miejska w G³ucho³azach uchwala,
co nastêpuje:

§ 1.1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzê-
dowe polegaj¹ce na:

- wydaniu wypisu z miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w wysoko�ci - 20 z³otych (s³ownie dwadzie-
�cia z³otych),

- wydaniu wyrysu z miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w wysoko�ci - 25 z³otych (s³ownie - dwa-
dzie�cia piêæ z³otych),

- wydaniu wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego  w wysoko�ci - 45 z³otych (s³ownie -
czterdzie�ci piêæ z³otych)".

2. Op³atê administracyjn¹ od w/w czynno�ci uiszcza siê
przed jej dokonaniem w kasie Urzêdu Miejskiego w G³ucho³a-
zach.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³u-
cho³az.

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

Uchwa³a podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w G³ucho³azach.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

1662

Uchwa³a Nr X/73/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 10 wrze�nia 2003 r.

w sprawie op³aty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu
z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 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 oraz Nr 214, poz. 1806) oraz art.19 pkt 1 lit. "a"
i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz.1680) -
Rada Miasta uchwala, co nastêpuje

§ 1.Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowo�ci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na tar-
gowiskach na terenie Gminy Kêdzierzyn-Ko�le, w wysoko�ci
okre�lonej w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Op³ata targowa jest pobierana za ka¿dy dzieñ sprze-
da¿y na targowisku tego samego dnia.

§ 3. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami op³aty targowej s¹:
1) na targowisku miejskim przy ul. Targowej - Sabina Mu-

rawska i Zofia Tarasiewicz,
2) na targowisku miejskim przy ul. Damrota - Leokadia

Bill i Violetta Hulist,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 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 ; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 ) oraz art. 18
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i op³atach lokal-
nych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 , poz. 84 , Nr 200 , poz. 1683 ; z 2003r.
Nr 110 , poz. 1039 )  - Rada Gminy uchwala , co nastêpuje:

§1.1. Wprowadza siê op³atê administracyjna za czynno�ci
urzêdowe wykonywane przez pracowników samorz¹dowych w
nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

a ) za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego - 20 z³.

b ) za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego - 30 z³.

ad c)   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-
lu orzek³o o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y.

2. Op³aty administracyjne p³atne s¹ w kasie Urzêdu Gmi-
ny, w dniu dokonania danej czynno�ci administracyjnej.

§2. Traci moc obowi¹zuj¹c¹ uchwa³a Rady Gminy Nr VIII/38/95
z dnia 28 stycznia 1995 r. w sprawie op³aty administracyjnej za
czynno�ci urzêdowe wykonywane przez pracowników samorz¹-
dowych.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Herbert Pyka

1663

Uchwa³a Nr XI/64/03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 8 wrze�nia 2003 r.

w sprawie op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe wykonywane przez pracowników samorz¹dowych.
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Uchwa³a Nr XII/129/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci dziennych stawek op³aty targowej, zasad poboru i terminu jej p³atno�ci oraz zarz¹-
dzenia poboru  op³aty targowej w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci ich wynagrodzenia za inkaso

oraz zwolnieñ z op³aty targowej na terenie Gminy Kêdzierzyn-Ko�le.

3) na targowisku miejskim przy Alei Jana Paw³a II oraz na
tymczasowym targowisku na chodniku wzd³u¿ Hali Sportowej
przy Alei Jana Paw³a II - Józefa Kwiatek i Jolanta Wais,

4) na innych targowiskach - Sabina Murawska, Zofia Tara-
siewicz, Leokadia Bill, Violetta Hulist, Józefa Kwiatek oraz Jo-
lanta Wais.

3. Inkasentom przys³uguje wynagrodzenie miesiêczne,
ustalone wska�nikiem procentowym w stosunku do ³¹cznej
kwoty op³at targowych zebranych przez nich w danym miesi¹cu
na poszczególnych targowiskach i wp³aconych do kasy lub na
rachunek bankowy Urzêdu Miasta Kêdzierzyn-Ko�le.

4. Wska�niku procentowe, o których mowa w ust. 3, okre-
�lone s¹ w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.

§ 4. Zwalnia siê z op³aty targowej sprzeda¿ prowadzon¹
na innych targowiskach w tymczasowych obiektach budowla-
nych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z wy³¹cze-
niem: przekryæ namiotowych, pow³ok pneumatycznych i  barako-
wozów - w dni wolne od pracy okre�lone ustaw¹ z dnia 18 stycz-
nia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r. Nr 4, poz.
28, z 1960r. Nr 51, poz. 297, z 1989r.  Nr 29, poz. 154, z 1990r.
Nr 28, poz. 159 oraz Nr 28 poz. 160).
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§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Kêdzierzyn-Ko�le.

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr VII/75/2003 Rady Miasta Kê-
dzierzyn-Ko�le z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wy-
soko�ci dziennych stawek op³aty targowej, zasad poboru i ter-
minu jej p³atno�ci oraz zarz¹dzenia poboru op³aty targowej w
drodze inkasa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci ich wynagro-
dzenia za inkaso oraz zwolnieñ z op³aty targowej na terenie Gminy
Kêdzierzyn-Ko�le.

§ 7. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz w prasie lokalnej.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
publikacji uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Pacu³t

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XII/129/2003

Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Wysoko�æ dziennych stawek op³aty targowej na targo-
wiskach na terenie Gminy Kêdzierzyn-Ko�le.

1. Na targowisku miejskim przy Alei Jana Paw³a II oraz na
tymczasowym targowisku na chodniku wzd³u¿ Hali Sportowej
przy Alei Jana Paw³a II:

a) 5.00 z³ od sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych, rozsad i
kwiatów przy zajmowanej powierzchni do 1 m2,

b) 13.00 z³  od sprzeda¿y innych towarów ni¿ wskazane w
ppkt. a) i sprzeda¿y dokonywanej na stoisku o powierzchni  wiêk-
szej ni¿ wskazana w ppkt. a).

2. Na targowisku miejskim przy ul. Damrota:
a) 2.00 z³ od sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych, rozsad i

kwiatów przy zajmowanej powierzchni do 1 m2,
b) 12.00 z³ od sprzeda¿y innych towarów ni¿ wskazane w

ppkt. a) i sprzeda¿y dokonywanej na stoisku o powierzchni  wiêk-
szej ni¿ wskazana w ppkt. a).

3. Na targowisku miejskim przy ul. Targowej:
a) 2.00 z³ od sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych, rozsad i

kwiatów przy zajmowanej powierzchni do 1 m2,
b) 12.00 z³ od sprzeda¿y innych towarów ni¿ wskazane w

ppkt. a) i sprzeda¿y dokonywanej na stoisku o powierzchni  wiêk-
szej ni¿ wskazana w ppkt. a).

4.   Na innych targowiskach niezale¿nie od zajmowanej
powierzchni:

a) 3 z³ od sprzeda¿y w tymczasowym obiekcie budowla-
nym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z wy³¹cze-
niem: przykryæ namiotowych, pow³ok pneumatycznych i barako-
wozów.

b) 20 z³ od sprzeda¿y w miejscach nie wymienionych w lit. a).

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XII/129/2003

Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Wska�niki procentowe w stosunku do ³¹cznej kwoty
op³at targowych zebranych w danym miesi¹cu przez inka-
sentów na poszczególnych targowiskach do ustalenia wy-
soko�ci miesiêcznego wynagrodzenia przys³uguj¹cego in-
kasentom:

1. Targowisko miejskie przy ul. Targowej - 6%
2. Targowisko miejskie przy ul. Damrota - 6%
3. Targowisko miejskie przy Alei Jana Paw³a II - 3,5%
4.   Inne targowiska:
a) targowiska wymienione w pkt 4 lit. a) za³¹cznika nr 1 - 25 %
b) targowiska wymienione w pkt 4 lit. b) za³¹cznika nr 1 - 10%".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. 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
i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz  art.  19
ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r.
Nr 110, poz. 1039)- Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/321/01 Rady Miejskiej w Kluczbor-
ku z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie op³aty targowej na
obszarze Miasta i Gminy Kluczbork w § 3 ust. 2 skre�la siê.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Kluczborka.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

           Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

            Janusz Kêdzia
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Uchwa³a Nr XIII/116/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 3 wrze�nia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y .
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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 ), art.124  ustawy  z  dnia  26 listopa-
da  1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148,
Nr 45, poz.391 i  Nr 65 ,  poz.594 ) ,  art.3  i  art.4 ustawy  z  dnia  26
listopada 1998 r . o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego  w   latach  1999 - 2003 (  Dz.U. Nr 150, poz.983 i Nr 162,
poz.1119, z 2000 r. Nr 95, poz.1041 , z 2001 r. Nr 39,  poz.459 , Nr
55, poz.574 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2002 r. Nr 216, poz.1826 )
oraz art.420 w zwi¹zku  z art.406 ustawy    z dnia 27 kwietnia 2001r.
- Prawo ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 i Nr 115,
poz.1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984 , Nr 153,
poz.1271 i Nr 233, poz.1957 oraz z 2003 r . Nr 46, poz.392 ) Rada
Miejska  w  Le�nicy  uchwala ,  co  nastêpuje:

   § 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy
                                                o kwotê                          18.171,-z³
z tego :
- dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej,  kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa              5.470,-z³
   w tym:
   - § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa     na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie  ( zwi¹zkom gmin ) ustawami

                                                                                         5.470,-z³
(rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe  i konstytucyjne - 5.470,-z³ )

- dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa                                                                                          400,-z³

   w tym:
   - § 270  �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin  ( zwi¹zków gmin ), powiatów ( zwi¹zków powiatów ),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³          400,-z³
( rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne - �rodki BS w Le�nicy
na dofinansowanie zawodów sportowo- po¿arniczych OSP )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                              2.096,-z³
   w tym:
   - § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin ) ustawami                    696,-z³
( -rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe - �rodki na sfinansowanie
czê�ci wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasi³ek losowy w for-
mie rzeczowej, obejmuj¹cy    podrêczniki szkolne dla uczniów
podejmuj¹cych naukê  w klasach pierwszych szkó³ podstawo-
wych- 696,-z³ )

   - § 270  �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-
cych gmin  ( zwi¹zków gmin ), powiatów ( zwi¹zków powiatów ),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³   1.400,-z³
( rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe - �rodki BS w Le�nicy na
dofinasowanie wycieczki uczniów Szko³y Podstawowej  w Le�ni-
cy do Czech - 1.000,-z³ , dofinansowanie "zielonej   szko³y" dla
uczniów Szko³y Podstawowej w Górze �w.Anny - 400,-z³ )
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Uchwa³a Nr IX/44/03
Rady Miejskiej w  Le�nicy

z dnia  19  maja  2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy i w bud¿ecie Gminy na 2003 rok .

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                             10.205,-z³
   w tym:
   - § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹do-
wej oraz innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin )
ustawami                                                                                 260,-z³
( -rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ - �rodki na sfinanso-
wanie czê�ci wyprawki szkolnej - 260,-z³ )

- § 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin( zwi¹zków gmin}

                                                                                                    9.945,-z³
( -rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe - �rodki na dofinan-
sowanie wyp³aty dodatków   mieszkaniowych na II kwarta³ 2003 r.
- 3.945,-z³ ,
-rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ -   �rodki na dofinanso-
wanie w zakresie do¿ywiania  uczniów -  6.000,-z³ )

§2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy o kwotê
                                                                               103.391,-z³
z tego:
- dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                          20.020,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne         20.020,-z³
- przebudowa nawierzchni, ul.Wiejskiej II w Porêbie
                                                                                  20.020,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 20.020,-z³ )

- dzia³ 750 Administracja publiczna                   43.200,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 75018 Urzêdy marsza³kowskie      10.000,-z³
 -przebudowa chodnika przy ul.Strzeleckiej  w Zalesiu �l.

- dotacja
- wydatki bie¿¹ce ( § 2330 - 10.000,-z³ )
- rozdzia³ 75020 Starostwa powiatowe              33.200,-z³
 -remont chodnika, ul.Le�nicka i Dworcowa   w Zalesiu

�l. - dotacja
 - wydatki bie¿¹ce ( § 2320 - 33.200,-z³ )

- dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa       5.470,-z³

   w tym:
   - rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytu-

cyjne                                                                                      5.470,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 4210 - 3.000,-z³ ,
                                  § 4300 - 1.800,-z³ ,
                                  § 4410 -    670,-z³ )
  w tym: -dotacja celowa    -   5.470,-z³

  - dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                                           400,-z³

   w tym:
   - rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne       400,-z³
- dofinansowanie zawodów sportowo-  po¿arniczych OSP
                                                                                       400,-z³
      - wydatki bie¿¹ce ( § 4210 - 400,-z³ )
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- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                         22.096,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                   22.096,-z³
- zakup podrêczników szkolnych dla uczniów   podejmuj¹-

cych naukê w klasach pierwszych  (sfinansowanie czê�ci wy-
prawki szkolnej,  przyznanej jako zasi³ek losowy - podrêczniki )

                                                                                          696,-z³
z tego:
- SP Le�nica
 - SP Zalesie �l.
 - SP Raszowa
- wydatki bie¿¹ce ( § 3240 - 696,-z³ )
w tym: - dotacja celowa    - 696,-z³
- izolacja fundamentów w Szkole Podstawowej  w Le�nicy
                                                                                    20.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 20.000,-z³ )
- dofinansowanie wycieczki do Czech dla   uczniów Szko³y

Podstawowej w Le�nicy                                                     1.000,-z³
- dofinansowanie "zielonej szko³y" dla  uczniów Szko³y

Podstawowej w Górze �w.Anny                                             400,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4300 - 1.400,-z³ )

- dzia³ 851 Ochrona zdrowia                                    2.000,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
 - dofinansowanie imprezy m³odzie¿owej promuj¹cej za-

chowania i ¿ycie bez na³ogów i uzale¿nieñ -
organizowanej przez "Rodzinê M³odzie¿y Franciszkañskiej"  na
Górze �w. Anny - dotacja                                                      2.000,-z³

- wydatki bie¿¹ce ( § 2580 - 2.000,-z³ )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                 10.205,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe                3.945,-z³
   - wydatki bie¿¹ce ( § 3110 - 3.945,-z³ )
w tym: -dotacja celowa     -   3.945,-z³

- rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                   6.260,-z³
- do¿ywianie uczniów                                                 6.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 3110 - 6.000,-z³ )
   w tym: -dotacja celowa    - 6.000,-z³
-sfinansowanie czê�ci wyprawki szkolnej                260,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 3110 - 260,-z³)
w tym: -dotacja celowa   - 260,-z³.

   § 3. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu Gminy o kwotê
                                                                                    85.220,-z³
z tego:
  - dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                           63.220,-z³

   w tym:
   - rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne        63.220,-z³
-remont nawierzchni, ul.Powstañców �l. w Le�nicy
                                                                                     11.330,-z³
-remont nawierzchni, ul.Szkolnej w Górze �w.Anny
                                                                                    21.016,-z³
-remont nawierzchni, ul.Polnej w Kad³ubcu          1.322,-z³
 -remont nawierzchni, ul.Wiejskiej II w Czarnocinie       7.985,-z³
 -przebudowa chodnika przy ul.Strzeleckiej w Zalesiu �l.
                                                                                    10.000,-z³
-bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych                       11.567,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 51.653,-z³ ,

       § 4300 - 11.567,-z³ )

- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                 20.000,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe       20.000,-z³
-rozdysponowanie rezerwy celowej na sfinansowanie

wydatków zwi¹zanych z o�wiat¹                                      20.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4810 - 20.000,-z³ )

- dzia³ 851 Ochrona zdrowia                                      2.000,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi        2.000,-z³
   - wydatki bie¿¹ce ( § 4210 - 2.000,-z³ )

   § 4. Zwiêksza siê plan przychodów i wydatków oraz
dokonuje korekty stanu �rodków obrotowych zak³adu bud¿e-
towego w wysoko�ci:

-przychody zwiêkszenie                   65.400,-z³ ,
-wydatki zwiêkszenie                       65.400,-z³ ,
-stan �rodków obrotowych na pocz¹tek roku zmniejsze-

nie                                                                                      211.272,-z³ ,
-stan �rodków obrotowych na koniec roku zmniejszenie
                                                                                 211.272,-z³ ,
  w tym:
- Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Le�nicy.

   § 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy .

   § 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w mie-
�cie Le�nica i so³ectwach .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ
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 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10
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, Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 109 i art. 124 ust. 2 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), Rada Gminy w Lubrzy  uchwala,
co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr II/27/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia  bud¿etu Gminy na 2003 rok wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :

Zwiêksza siê dochody bud¿etowe:                        58 140 z³

Dz. 010 ROLNICTWO                        1 000 z³
Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t

                                                                                                         1 000 z³
§ 049 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobiera
nych przez j.s.t. na podstawie odrêbnych ustaw

 500 z³
§ 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at               500 z³

Dz. 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA         12 500 z³
Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

                                                                                                12 500 z³
§ 084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adni
ków maj¹tkowych         12 500 z³

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  500 z³
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin                            500 z³

§ 043 Wp³ywy z op³aty targowej               100 z³
§ 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at               100 z³
§ 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 300 z³

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FI-
ZYCZN. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH OSO-
BOWO�CI PRAWNEJ                                                 5 800 z³

Rozdz. 75615 Wp³ywy z pod. rolnego, pod. le�nego, pod.
od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    5 800 z³

§ 033 Podatek le�ny                        5 800 z³

Dz. 758 RÓ¯NE ROZLICZENIA         35 492 z³
Rozdz. 75805  Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-

nej dla j.s.t.                                                                        35 492 z³
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

                                                                                                 35 492 z³

Dz. 853 OPIEKA SPO£ECZNA            1 848 z³
Rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ        1 848 z³

§ 270 �rodki na dofinansow. w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów woje-
wództw, pozyskane z innych �róde³           1 848 z³
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Uchwa³a  Nr VI / 54 / 03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia  24 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

Zmniejsza siê dochody bud¿etowe w kwocie:       4 000 z³

Dz. 756  DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FI-
ZYCZN. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH OSO-
BOWO�CI PRAWNEJ                                                  4 000 z³

Rozdz. 75615Wp³ywy z pod. rolnego, pod. le�nego, pod.
od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
                                                                                      4 000 z³

§ 032 Podatek rolny                                    4 000 z³

Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:      32 332 z³

Dz. 600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ            9 000 z³
Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe            9 000 z³

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych                                                                           9 000 z³

Dz. 758  RÓ¯NE ROZLICZENIA                 10 000 z³
Rozdz. 75818  Rezerwy ogólne i inne                  10 000 z³

§ 4810 Rezerwy                                   10 000 z³

Dz. 801  O�WIATA I WYCHOWANIE           11 412 z³
Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe                        2 455 z³

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                                                      2 455 z³
Rozdz. 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³               8 957 z³

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                       7 000 z³

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  757 z³
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

                                                                                      1 200 z³
Dz. 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

           1 920 z³
Rozdz. 85401  �wietlice szkolne                            522 z³

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 522 z³
Rozdz. 85404  Przedszkola            1 398 z³

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                                                                   1 398 z³

Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:       50 733 z³

Dz. 010  ROLNICTWO                                      150 z³
Rozdz. 0122  Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t

 150 z³
               § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 150 z³
Dz. 600                TRANSPORT  i  £¥CZNO�Æ           9 000 z³
  Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne                   9.000 z³
               § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych               9 000 z³

Dz. 700                GOSPODARKA  MIESZKANIOWA   5 000 z³
Rozdz.  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

          5 000 z³
               § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych              4 000 z³
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§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
                jednostek bud¿etowych                              1 000 z³

Dz.  757              OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
           7 000 z³

Rozdz. 75702.    Obs³uga papierów warto�ciowych, kredy-
tów i po¿yczek j.s.t.            7 000 z³

            § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarb,
               papierów warto�ciowych oraz od krajowych po¿y

czek i kredytów                                              7 000 z³

Dz. 853                OPIEKA SPO£ECZNA                   1 848 z³

Rozdz. 85395    Pozosta³a dzia³alno�æ                     1 848 z³

  § 3110 �wiadczenia spo³eczne               1 848 z³

Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit."e"  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/ ,  art.  109 , art. 110  i art. 124 ust. 1  pkt. 4
ustawy  z dnia  26  listopada  1998 r.  o finansach   publicznych
(  Dz. U. z 2003 r  Nr 15  poz. 148), Rada Gminy £ubniany uchwala, co
nastêpuje  :

§  1.   Wprowadza  siê  zmianê  tre�ci  uchwa³y  Nr III/19/02
Rady  Gminy £ubniany  z  dnia  30  grudnia  2002 r . w  sprawie
uchwalenia  bud¿etu  Gminy £ubniany  na  2003 rok   w  nastê-
puj¹cy  sposób :

       w  § 3  w/w  uchwa³y  po  wyrazach  : "  -  wydatki  na
zadania  inwestycyjne ( za³¹cznik  nr 6  )  dodaje  siê  :

       -  limity   wydatków  na  wieloletnie  programy  inwesty-
cyjne  ( za³¹cznik  nr  6a ),   zgodnie   z za³¹cznikiem  do  niniejszej
uchwa³y .

Dz. 801                O�WIATA I WYCHOWANIE              2 977 z³

   Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe           2.977 z³

                § 4300  Zakup us³ug pozosta³ych                2 977 z³

Dz. 854             EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
        24.758 z³

  Rozdz. 85404 Przedszkola                                       24 758 z³

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
           24 758 z³.

§ 2. Zmniejsza siê przychody:

§ 952 - Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek
            i kredytów na rynku krajowym                     35 739 z³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lubrza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubrza

Piotr Hanusiak
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Uchwa³a Nr  VI / 33 / 03
Rady Gminy £ubniany

 z dnia    30  czerwca  2003 r .

w  sprawie  zmiany  uchwa³y  Nr  III / 19 / 02  Rady  Gminy £ubniany z dnia 30  grudnia  2002 r.
 w sprawie  uchwalenia  bud¿etu  Gminy  £ubniany na  2003 rok oraz  zmiany  bud¿etu  Gminy  na  2003 rok.

§  2.  Dokonuje  siê  zmiany  bud¿etu Gminy  na 2003 rok:

1.  Zwiêksza  siê   dochody  bud¿etu Gminy  o  kwotê
      92.927 ,-z³

w nastêpuj¹cy  sposób :
-   zwiêksza  siê  dzia³  758 - Ró¿ne  rozliczenia
                                                                   o kwotê  22.927 ,-z³

 -  w tym  rozdzia³  75805 - Czê�æ  rekompensuj¹ca  sub-
wencji  ogólnej  dla  gmin                               o  kwotê  22.927 ,-z³

 -  w tym  §  292 - subwencje  ogólne  z bud¿etu pañstwa
                                                                  o  kwotê  22.927 ,-z³

-  zwiêksza  siê  dzia³  854 - Edukacyjna  opieka  wycho-
wawcza                                                                o kwotê  20.000 ,-z³

-  w  tym  rozdzia³  85404 - Przedszkola        o kwotê  20.000 ,-z³
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-  w tym  §  069 - wp³ywy z ró¿nych op³at         o kwotê 20.000 ,-z³

-   zwiêksza  siê  dzia³  900 -  Gospodarka  komunalna  i
ochrona  �rodowiska                           o kwotê           -  50.000 ,-z³ :

 -  w tym  rozdzia³  90001 - Gospodarka  �ciekowa i ochrona
wód                                                                      o  kwotê  50.000 ,-z³,

w tym  §  626 - dotacje  otrzymane  z funduszy    celowych  na
finansowanie  lub  dofinansowanie kosztów  realizacji  inwestycji
i zakupów  inwestycyjnych   jednostek  sektora  finansów  publicz-
nych                                                                       o kwotê  50.000 ,-z³.

2.  Zwiêksza  siê  przychody  bud¿etu  Gminy
                                                                   o kwotê  70.000 ,-z³
w nastêpuj¹cy   sposób :

 -   zwiêksza  siê  §  957 -  nadwy¿ki z lat  ubieg³ych
                                                                   o kwotê  70.000 , -z³.

3.  Zwiêksza  siê  wydatki  bud¿etowe  o kwotê  162.927 ,-z³
w  nastêpuj¹cy sposób :

 -  w  dziale  400  - Wytwarzanie  i zaopatrywanie  w energiê
elektryczn¹ , gaz i wodê :

-   zwiêksza  siê  rozdzia³  40002 - Dostarczanie  wody
                                                                   o kwotê  20.000 ,-z³

-  w tym  wydatki bie¿¹ce   o kwotê  20.000 ,-z³

-   w  dziale  600 - Transport  i ³¹czno�æ  :

-  zmniejsza  siê  rozdzia³  60016 -  Drogi  publiczne  gminne
                                                                         o kwotê 1.600 ,-z³

-  w tym  wydatki  bie¿¹ce   o kwotê  1.600 ,-z³

-  w dziale  700 - Gospodarka  mieszkaniowa  :

-  zwiêksza  siê  rozdzia³  70004 - Ró¿ne  jednostki  obs³ugi
gospodarki  mieszkaniowej                        o  kwotê  30.000 ,-z³  :

-  w tym wydatki bie¿¹ce   o kwotê  30.000 ,-z³

-  zwiêksza  siê  rozdzia³  70005 - Gospodarka  gruntami  i
nieruchomo�ciami                                        o  kwotê   11.600  ,-z³ :

-  w tym  wydatki  bie¿¹ce   o kwotê  11.600 ,-z³

-   w  dziale  750  -  Administracja  publiczna  :

-  zwiêksza  siê  rozdzia³  75023 -  Urzêdy  gmin
                                                                    o kwotê  20.000 ,-z³

 -  w tym  wydatki  bie¿¹ce   o kwotê   20.000 ,-z³ :
(  w tym : - wynagrodzenia  o  kwotê  16.000 ,-z³ ,
 -  pochodne  od wynagrodzeñ o kwotê   -  4.000 ,-z³  )

 -  w dziale  854 - Edukacyjna  opieka  wychowawcza  :

 -  zwiêksza  siê  rozdzia³   85404 -  Przedszkola
                                                                  o  kwotê  20.000 ,-z³

 -  w tym  wydatki  bie¿¹ce o kwotê  20.000 ,-z³:
(  w tym : - wynagrodzenia  o kwotê  16.000 ,-z³

-  pochodne  od  wynagrodzeñ  o kwotê  -  4.000 ,-z³)

 -  w dziale  900  -  Gospodarka  komunalna  i ochrona
�rodowiska  :

-  zwiêksza  siê  rozdzia³  90001 - Gospodarka  �ciekowa
i  ochrona wód                                                  o  kwotê  50.000 ,-z³

-  w tym  wydatki  maj¹tkowe    o kwotê  50.000 ,-z³

-  zwiêksza  siê  rozdzia³  90002 -  Gospodarka  odpadami
       o kwotê     -  12.927 ,-z³

 -  w  tym: wydatki  bie¿¹ce    o  kwotê  12.927 ,-z³.

§  3.  Po  wprowadzeniu  powy¿szych  zmian  bud¿et
Gminy  na  2003 rok  wynosi  :

    Dochody       -    10.029.604 ,08  z³

   Przychody     -               271.000 ,-z³
    _____________________________

     Razem                 10.300.604 ,08  z³

    Wydatki        -      10.075.604 ,08  z³

     Rozchody      -               225.000 ,-z³
    _____________________________

     Razem                10.300.604 ,08  z³

§  4.   Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
£ubniany .

§  5.   Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz w  Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady  Gminy

                                                                       Marian  Ko³odziej
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Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4, art. 51 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca1990 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717), 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, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 876), Rada Miejska uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej w Niemodli-
nie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu Gminy Niemo-
dlin na rok 2003,zmienionej uchwa³¹ Nr V/40/2003 Rady Miej-
skiej z dnia 14 lutego 2003 r., zarz¹dzeniem Burmistrza Nr I/32/03
z dnia 17 marca 2003 r., Nr I/45/03 z dnia 9 maja 2003 r., Nr I/51/03
z dnia 26 maja 2003 r., Nr I/54/03 z dnia 6 czerwca 2003 r. wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                               o kwotê 423.828,00 z³,
w tym:

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia
§ 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa zwiêksza

siê                                                                         o kwotê 62.058,00z³.

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), sa-
morz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³ wprowadza
siê                                                                             kwotê 15.120,00 z³.

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska

§ 626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-
sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
zwiêksza siê                                                        o kwotê 30.000,00 z³.

§ 629 - �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samo-
rz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³ wprowadza siê

                                                                 kwotê 316.650,00 z³.

2. Zmniejsza siê bud¿et po stronie przychodów
                                                          o kwotê 119.500,00 z³,
w tym:
§ 952 - przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na

rynku krajowym zmniejsza siê o kwotê 119.500,00 z³.
3. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                                 o kwotê 5.872,00 z³
w tym:

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami
- wydatki maj¹tkowe wprowadza siê    kwotê 1.500,00 z³.

Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa
Rozdzia³ 71004 - Plany zagospodarowania przestrzen-

nego
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê         o kwotê 43.508,00 z³.

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê          o kwotê 15.120,00 z³.

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska

Rozdzia³ 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
- wydatki maj¹tkowe zmniejsza siê o kwotê 66.000,00 z³.

4. Zwiêksza siê rozchody                o kwotê 310.200,00 z³.

5. W za³¹czniku nr 4 do uchwa³y Nr IV/21/2002 Rady Miej-
skiej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2002 r . w poz. Nr 4
kwotê 741.000,00 z³   zastêpuje siê     kwot¹ 675.000,00 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski
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Uchwa³a Nr VIII/61/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 26 czerwca 2003 r.

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

- 6778 -            Poz. 1669
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Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z
pó�n. zm.), oraz art. 128 ust.2 oraz art.134 ust. 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.) oraz art. 407, art. 408 i art. 420 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz.
627 z pó�n. zm.)-Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwiêkszyæ plan wydatków Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej o kwotê 650 z³, z przeznaczeniem
na wyposa¿enie samochodu osobowego marki Polonez Caro
w instalacjê do zasilania gazem wraz ze zbiornikiem gazu skro-
plonego do napêdu pojazdów samochodowych w Powiatowym
Urzêdzie Pracy.

§2. W zwi¹zku ze zmianami,  za³¹cznik nr 8 do uchwa³y
bud¿etowej: Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej , otrzymuje nowe
brzmienie, o nastêpuj¹cej tre�ci:

Dzia³ 900      Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³ 90011 Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-

darki   Wodnej

Wyszczególnienie                                 §                Kwota

Saldo pocz¹tkowe                                    142 384
PRZYCHODY OGÓ£EM           120 000
w tym:
1. Wp³ywy z tytu³u op³at i kar (10%)       069         108 000
2. Wp³ywy z tytu³u op³at i kar za
    sk³adowanie i magazynowanie

      odpadów (10%)                                 069           12 000
                                                  RAZEM           262 384

WYDATKI OGÓ£EM                                    262 120
w tym:
1. Opracowanie Powiatowego

       Programu Ochrony �rodowiska       4300            82 500
2. Wspomaganie realizacji
    pañstwowego monitoringu

      �rodowiska                                4300   2000

3. Op³ata licencyjna programu F 7
    "Publicznie dostêpny wykaz danych
     o dokumentach zawieraj¹cych infor-
     macje o �rodowisku i jego ochronie 4300     500

4. Op³aty za prowadzenie rachunku
     bankowego oraz przelewy                    4300     500

5. Op³ata za szkolenie w temacie
     ochrony �rodowiska                    4300   7500
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Uchwa³a Nr VIII/51/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 9 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian do uchwa³y Rady Powiatu Nr IV/18/02 z dnia 30 grudnia  2002r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

6. Przygotowanie i opiniowanie
       dokumentów przed wydaniem
       koncesji a rozpoznanie z³o¿a
       i wydobywanie kopalin                 4300   1200

7. Opracowanie uproszczonych
     planów urz¹dzania lasów nie
     stanowi¹cych w³asno�ci Skarbu
     Pañstwa     4300 44500

8. Wyposa¿enie samochodu
  osobowego marki Polonez Caro

    w instalacjê  do zasilania gazem
    wraz ze zbiornikiem gazu skropl-
    onego do napêdu  pojazdów
    samochodowych w Powiatowym
    Urzêdzie Pracy                              4300     650

9.Dotacje dla:                                             6260        107 770
- Miasta i Gminy Fraszka na zakup
   rêbaka 15000
- Miasta Olesno na " Utylizacjê
  porzuconych �rodków ochrony ro�lin " 15000
-Gminy Zêbowice na dofinansowanie
kosztów zakupu sprzêtu " TROL"                            7770
- ZOZ w Ole�nie na zadanie inwestycyjne
pn: " Termoizolacja obiektów  szpitala
powiatowego w Ole�nie - wymiana
stolarki okiennej i drzwiowejw szpitalnym
oddziale ratownictwa "                                                               70 000

10. Wydatki inwestycyjne: zakup
rêbaka do ga³êzi przez Powiatowy
Zarz¹d Dróg w Ole�nie                        6120               15000

Saldo koñcowe     264
RAZEM                                                262 384

§3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 86 - 6780 -             Poz. 1671

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 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 214, poz.1806) w zwi¹zku z art. 4 ustawy z
dnia  13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w
gminach ( Dz. U.  Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 60 poz. 369,
Nr 121, poz.770, z 2000 r. Nr 22 poz. 272, z 2001r. Nr 100,
poz.1085, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003r.
Nr 7 poz. 78), po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego In-
spektora Sanitarnego , Rada Miejska  uchwala:

§ 1. Ustala siê szczegó³owe zasady  utrzymania czysto�ci
i porz¹dku  na terenie Gminy Olesno, stanowi¹ce za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ole-
sna.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XII/94/99  Rady Miejskiej w
Ole�nie  z dnia 26 maja 1999 r.  w sprawie ustalenia szczegó³o-
wych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie  Gminy
Olesno.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

 Ehrenfrid  Dittmann

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr  VIII / 72 / 03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia  25 czerwca 2003 r.

Szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i porz¹dku
na terenie Gminy Olesno

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne

§ 1. Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania
czysto�ci i porz¹dku w szczególno�ci poprzez:

- tworzenie polityki ekologicznej,
- propagowanie zachowañ proekologicznych ludno�ci,
- utrzymywanie i modernizowanie w oparciu o najnowsze

technologie sk³adowiska odpadów komunalnych,
- utrzymywanie,  rozbudowê i eksploatacjê oczyszczalni

�cieków i  stacji zlewnych,
- budowê, utrzymanie i eksploatacjê instalacji i urz¹dzeñ

do: odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zbie-
rania, transportu i unieszkodliwiania zw³ok zwierzêcych  lub ich
czê�ci, zw³ok bezdomnych zwierz¹t lub ich czê�ci,
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Uchwa³a Nr VIII / 72 / 03
  Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia  25 czerwca 2003r.

w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Olesno.

- organizacjê selektywnej zbiórki, segregacjê oraz maga-
zynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecz-
nych, przydatnych do odzysku,

- utrzymywanie i eksploatacja szaletów publicznych.
- wydawanie zezwoleñ na prowadzenie us³ug podmiotom

gospodarczym i wspó³dzia³anie z nimi,
- bie¿¹c¹ kontrolê w zakresie utrzymywania porz¹dku i czy-

sto�ci na terenie Gminy.
- kierowanie na drogê postêpowania w sprawach o wy-

kroczenia, lub na drogê karn¹ spraw w stosunku do osób naru-
szaj¹cych przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce w zakresie dzia-
³ania uchwa³y.

§ 2. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1)  w³a�cicielach nieruchomo�ci - nale¿y przez to rozu-

mieæ tak¿e: wspó³w³a�cicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�ci w za-
rz¹dzie lub u¿ytkowaniu a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieru-
chomo�ci¹,

2) odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ od-
pady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpa-
dy nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych, pochodz¹ce od
innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter
lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodar-
stwach domowych,

3) zbiornikach bezodp³ywowych  - nale¿y rozumieæ in-
stalacje i urz¹dzenia przeznaczone      do gromadzenia nieczy-
sto�ci ciek³ych w miejscu  ich powstawania,

4) selektywnej zbiórce odpadów - nale¿y przez to rozu-
mieæ segregacjê oraz magazynowanie odpadów komunalnych,
w tym odpadów niebezpiecznych nadaj¹cych siê do odzysku
jednego rodzaju,

5) surowcach wtórnych - nale¿y przez to rozumieæ wyse-
lekcjonowane odpady nadaj¹ce siê   do gospodarczego wyko-
rzystania w postaci papieru, szk³a, metali i tworzyw sztucznych,

6) odpadach pobudowlanych i ziemnych - nale¿y przez to
rozumieæ odpady powstaj¹ce w wyniku prac budowlanych lub
ziemnych,

7) firmie wywozowej - nale¿y przez to rozumieæ przedsiê-
biorcê prowadz¹cego dzia³alno�æ     w zakresie: zbierania i trans-
portu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów     komunalnych,
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczysto-
�ci   ciek³ych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzê-
tami, prowadzenia  schronisk dla bezdomnych zwierz¹t, a tak¿e
grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i ich czê�ci, z miejsc ich
powstawania, który uzyska³ zezwolenie na prowadzenie takiej
dzia³alno�ci na terenie Gminy,

8) nieruchomo�ci przeznaczone do u¿ytku publicznego
- nale¿y przez to rozumieæ obiekty  i tereny u¿yteczno�ci publicz-
nej i obs³ugi ludno�ci, urzêdy organów administracji, zak³ady
opieki zdrowotnej i pomocy spo³ecznej, szko³y i placówki w rozu-
mieniu przepisów o systemie o�wiaty, placówki kulturalno -
o�wiatowe, oraz placówki kultury fizycznej i sportu, a tak¿e drogi
publiczne,

9) nieczysto�ci ciek³e - nale¿y przez to rozumieæ �cieki
gromadzone przej�ciowo  w zbiornikach bezodp³ywowych,
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10) je¿eli nieruchomo�æ jest zabudowana budynkami wie-
lolokalowymi, w których ustanowiono odrêbn¹ w³asno�æ lokali,
obowi¹zki w³a�ciciela nieruchomo�ci obci¹¿aj¹ osoby sprawu-
j¹ce zarz¹d nieruchomo�ci¹ wspóln¹, w rozumieniu przepisów
ustawy  z dnia 24 czerwca 1994r o w³asno�ci lokali, lub w³a�ci-
cieli lokali, je¿eli zarz¹d nie zosta³ wybrany.

§ 3. 1. Odpady pobudowlane i ziemne, odpady komunal-
ne sk³adowane s¹ na gminnym sk³adowisku odpadów, z za-
strze¿eniem okre�lonym w ust.2

2. Miejsce sk³adowania odpadów wielkogabarytowych,
mo¿e zostaæ ustalone odmiennie w umowie zawartej  z wytwa-
rzaj¹cym odpady.

3. Sposób wykorzystania surowców wtórnych ustala firma
wywozowa w umowie zawartej  z wytwarzaj¹cym odpady.

4. Miejsce sk³adowania porzuconych wraków samocho-
dów ustali firma wywozowa.

5. Nieczysto�ci ciek³e unieszkodliwiane s¹ w gminnej
oczyszczalni �cieków.

6. Sposób utrzymywania i prowadzenia gminnego sk³a-
dowiska odpadów i gminnej oczyszczalni �cieków reguluj¹ od-
rêbne przepisy.

§ 4. 1. Warunki prowadzenia dzia³alno�ci i udzielania ze-
zwoleñ na zbieranie i transport, prowadzenie dzia³alno�ci w za-
kresie pozbywania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, prowadzenie dzia³alno�ci ochronnej przed
bezdomnymi zwierzêtami oraz prowadzeniu schronisk dla bez-
domnych zwierz¹t, a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzê-
cych i ich czê�ci reguluj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce.

2. Uchwa³a nie reguluje zasad pozbywania i unieszkodli-
wiania odpadów niebezpiecznych, okre�lonych ustaw¹ z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Rozdzia³ II
Zasady ustalania i rozliczania op³at ponoszonych przez

w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi w zakresie pozbywania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczysto�ci cie-
k³ych

§ 5. 1. Op³aty za zbieranie i pozbywanie  odpadów komu-
nalnych ustala umowa zawarta przez w³a�ciciela z firm¹ wywo-
zow¹.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, musi równie¿ zawieraæ
zasady, ceny zbierania oraz pozbywania siê odpadów wielkoga-
barytowych, pobudowlanych i ziemnych.

§ 6. 1.  Rada Gminy mo¿e uchwaliæ, w drodze odrêbnej
uchwa³y:

1) górn¹ stawkê op³at ponoszonych przez w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci za us³ugi w zakresie zbierania i pozbywania siê
odpadów komunalnych i nieczysto�ci ciek³ych,  �wiadczone przez
firmy wywozowe.

2) górn¹ stawkê op³at ponoszon¹ przez w³a�cicieli zbiera-
j¹cych odpady w sposób selektywny, z przyjêciem zasady ni¿-
szej stawki ni¿ okre�lona w pkt.1.

3) stawkê op³aty za przejêcie przez Gminê obowi¹zku zbie-
rania i pozbywania siê odpadów, w przypadku gdy w³a�ciciele
nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug firmy  wywozowej, z przy-
jêciem zasady wy¿szej stawki ni¿ okre�lona w pkt. 1.

2. Górn¹ stawkê op³at za wywóz odpadów pobudowla-
nych  i ziemnych ustala siê, jako kwotê za zbieranie i pozbycie
1m3 odpadów komunalnych.

3. Górn¹ stawkê op³at za odbiór odpadów wielkogabary-
towych ustala siê jako kwotê za zbieranie i pozbycie 1m3 odpa-
dów wielkogabarytowych.

§ 7. 1. Op³aty za zbieranie i pozbywanie siê odpadów ko-
munalnych, za wyj¹tkiem odpadów wielkogabarytowych, pobu-
dowlanych i ziemnych, pobierane s¹ przez firmy wywozowe nie
czê�ciej ni¿ raz w miesi¹cu.

2. Op³aty za zbieranie i pozbywanie siê odpadów wielko-
gabarytowych, pobudowlanych   i ziemnych, pobierane s¹ przez
firmy wywozowe po dokonaniu jednorazowej us³ugi.

3. Za ka¿dorazowe pobieranie op³at, o których mowa w
ust. 1 i 2, firma wywozowa zobowi¹zana jest wystawiæ stosowny
rachunek.

Rozdzia³ III
Wymagania w zakresie utrzymania czysto�ci i porz¹d-

ku na terenie nieruchomo�ci

§ 8. 1. W³a�ciciel  zobowi¹zany jest do utrzymania nieru-
chomo�ci, w szczególno�ci budynków, budowli i urz¹dzeñ na
niej siê znajduj¹cych, w stanie czystym i uporz¹dkowanym, zgodnie z
przepisami, normami i standartami powszechnie przyjêtymi.

2. W³a�ciciele nieruchomo�ci zapewniaj¹ utrzymanie czy-
sto�ci i porz¹dku poprzez uprz¹tniêcie b³ota, �niegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nierucho-
mo�ci, przy czym za chodnik uznaje siê wydzielon¹ czê�æ drogi
publicznej, s³u¿¹c¹ do ruchu pieszego, po³o¿on¹ bezpo�rednio
przy granicy nieruchomo�ci; w³a�ciciel nieruchomo�ci nie jest
obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodnika, na którym jest dopusz-
czony p³atny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

3. W³a�ciciel  lub zarz¹dca nieruchomo�ci    zobowi¹zany
jest do bezzw³ocznego zniesienia przywiezionego do posesji
opa³u, je¿eli z³o¿ony zosta³ poza  terenem nieruchomo�ci, oraz
oczyszczenia chodnika lub ulicy.

4. W³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹zany jest do jej wy-
posa¿enia w urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komu-
nalnych z wyj¹tkiem odpadów wielkogabarytowych, oraz utrzy-
mywania tych urz¹dzeñ i ich otoczenia w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz¹dkowym, estetycznym i technicznym, oraz przy-
³¹czenia do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub posiadania przy-
domowej oczyszczalni �cieków, a w przypadku braku takiej mo¿-
liwo�ci, do wyposa¿enia nieruchomo�ci  w urz¹dzenia o których
mowa w § 16.

5. Wyposa¿enie nieruchomo�ci w urz¹dzenia do groma-
dzenia odpadów komunalnych odbywa siê na zasadach okre-
�lonych w § 14 ust. 2.

6. W³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹zany jest do zbiera-
nia  odpadów komunalnych, nieczysto�ci ciek³ych,  odpadów
pobudowlanych i ziemnych, oraz do pozbywania siê ich za po-
�rednictwem  firm wywozowych.

7. W³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹zany jest do zawar-
cia umowy na odbiór odpadów komunalnych i nieczysto�ci cie-
k³ych z firm¹ wywozow¹, a tak¿e do posiadania dokumentów
�wiadcz¹cych o tym fakcie lub wystawionych rachunków za od-
biór odpadów i nieczysto�ci ciek³ych.

8.   W przypadku, gdy w³a�ciciel nieruchomo�ci nie udo-
kumentuje zbierania i pozbywania siê odpadów w trybie okre-
�lonym w ust. 7, obowi¹zek zbierania i  pozbywania  odpadów
komunalnych i nieczysto�ci ciek³ych przejmie Gmina Olesno,
pobieraj¹c od w³a�cicieli nieruchomo�ci op³aty, o których mowa
w § 6 ust.1, pkt 3.

9. Uprz¹tniêcie przez w³a�cicieli nieruchomo�ci przezna-
czonej do u¿ytku publicznego    w postaci drogi, wszystkich ulic i
dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy, po przepro-
wadzonej akcji zimowego utrzymania dróg, musi nast¹piæ do
koñca kwietnia ka¿dego roku. W razie niekorzystnych warunków
pogodowych mo¿liwe jest przesuniêcie terminu. Wykaszanie
rowów przydro¿nych i poboczy musi odbywaæ  siê co najmniej
dwa razy w roku.
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10. W³a�ciciele, o których mowa w ust. 9, zobowi¹zani s¹
ponadto do utrzymania   i konserwacji dróg publicznych w zakre-
sie okre�lonym w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych.

§ 9.1. Do kontroli wykonywania obowi¹zków okre�lonych
w § 8, pisemnego wzywania do wykonywania obowi¹zków w
okre�lonym w zakresie i do dokumentowania naruszeñ, upraw-
niona jest Stra¿ Miejska.

Rozdzia³ IV
Zbieranie i pozbywanie siê  odpadów komunalnych z

nieruchomo�ci przeznaczonych do u¿ytku publicznego

1. Odpady komunalne

§ 10. 1. W³a�ciciel nieruchomo�ci przeznaczonych do u¿yt-
ku  publicznego w postaci drogi,  zobowi¹zany jest do rozmiesz-
czenia wzd³u¿ ulic i dróg o nasilonym ruchu pieszych, oraz   przy
parkingach, koszy na �mieci trwale zwi¹zanych z gruntem, w
ilo�ci i miejscach   zapewniaj¹cych w³a�ciwe ich u¿ytkowanie.

2. W³a�ciciel nieruchomo�ci przeznaczonych do u¿ytku
publicznego, zobowi¹zany jest do   ustawienia koszy na �mieci
na zewn¹trz obiektu przed wej�ciem i wewn¹trz obiektu, w spo-
sób zapewniaj¹cy ich w³a�ciwe u¿ytkowanie, a tak¿e w przypad-
ku parków i innych tego typu nieruchomo�ci, do ustawienia ko-
szy na �mieci trwale zwi¹zanych z gruntem,   w ilo�ci i miejscach
zapewniaj¹cych w³a�ciwe ich u¿ytkowanie.

3. W³a�ciciel nieruchomo�ci umieszczaj¹c kosz na �mie-
ci na chodniku przed nieruchomo�ci¹, obowi¹zany jest uzgod-
niæ jego lokalizacjê oraz wygl¹d z w³a�cicielem, zarz¹dc¹ chod-
nika.

§ 11. Usuwanie odpadów wielkogabarytowych, pobudow-
lanych i ziemnych z nieruchomo�ci przeznaczonych do u¿ytku
publicznego, odbywa siê na zasadach okre�lonych w Rozdziale V
§ 14 ust.5.

2. Nieczysto�ci ciek³e

§ 12. 1. Zbieranie i pozbywanie siê nieczysto�ci ciek³ych
przez w³a�cicieli nieruchomo�ci   przeznaczonych do u¿ytku pu-
blicznego i odbywa siê  na zasadach okre�lonych    w  § 16 - 17.

2. Czêstotliwo�æ pozbywania siê nieczysto�ci ciek³ych z
nieruchomo�ci przeznaczonych do     u¿ytku publicznego okre-
�la § 16.

3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych segre-
gacja oraz magazynowanie odpadów komunalnych w tym nie-
bezpiecznych

§ 13. 1. Gmina Olesno, na podstawie zawartej z firm¹
wywozow¹ i w³a�cicielem nieruchomo�ci umowy, ustawia na
parkingach gminnych, przed wiêkszymi placówkami handlowy-
mi,  w centrach osiedli mieszkaniowych, pojemniki do selektyw-
nej zbiórki odpadów.

     Na pojemnikach  winna znajdowaæ siê czytelna infor-
macja o ich przeznaczeniu :

1) w kolorze ¿ó³tym na papier,
2) w kolorze czerwonym na plastik,
3) w kolorze czarnym na metal,
4) w kolorze niebieskim na szk³o,
5) w kolorze  bia³ym  odpady niebezpieczne.
2. Warunki ustawienia i u¿ytkowania pojemników, wywóz

surowców wtórnych, odbywa siê na zasadach okre�lonych w
umowie, o której mowa w ust.1.

4. Za czysto�æ wokó³ kontenerów do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych usytuowanych  na nieruchomo�ciach
s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego w postaci dróg publicznych,
placów i terenów otwartych, odpowiada firma wywozowa.

Rozdzia³ V
Gromadzenie i pozbywanie odpadów komunalnych z nie-

ruchomo�ci nie przeznaczonych do u¿ytku publicznego

1. Odpady komunalne

§ 14.1. Odpady komunalne, z wyj¹tkiem wielkogabaryto-
wych, pobudowlanych i ziemnych, gromadzone s¹ w pojemni-
kach o objêto�ci od 110 do 1100 dm3 w zale¿no�ci od przezna-
czenia gospodarczego pojemnika:

1) pojemniki o objêto�ci 1100 dm3 przeznaczone dla bu-
dynków wielomieszkaniowych,

2) pojemniki o objêto�ci 110 do 240 dm3, przeznaczone
s¹ dla budynków jednorodzinnych i ma³ych domów mieszkal-
nych: minimum jeden pojemnik winien zostaæ ustawiony dla
jednego gospodarstwa domowego,

3) w razie konieczno�ci firma wywozowa zobowi¹zana jest
zapewniæ mo¿liwo�æ ustawienia takiej ilo�ci pojemników, aby
zabezpieczyæ potrzeby gospodarstwa domowego, przy ustalo-
nym cyklu wywozowym.

2. Pojemniki,  o których mowa w ust. 1, dostarcza firma
wywozowa. Warunki dostarczenia pojemników w³a�cicielom
nieruchomo�ci (na w³asno�æ, dzier¿awê, z okre�leniem zasad
odp³atno�ci i odpowiedzialno�ci za pojemniki), okre�li umowa
o której mowa w §. 8  ust. 7.

3. W umowie,  o której mowa w ust. 2, nale¿y równie¿
zawrzeæ ogólne zasady dotycz¹ce terminów i warunków wywozu
odpadów komunalnych, a tak¿e zastrze¿enie przez firmê wywo-
zow¹ zakazu wrzucania do pojemników na odpady komunalne
odpadów wielkogabarytowych, pobudowlanych i ziemnych.

4. Wywóz odpadów komunalnych musi odbywaæ siê z czê-
stotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ w³a�ciwe u¿ytkowanie pojemników.

5. W razie zmieszania przez w³a�ciciela nieruchomo�ci  w
pojemnikach na odpady komunalne, odpadów wielkogabaryto-
wych, pobudowlanych i ziemnych oraz odmowy wywozu odpa-
dów, w³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹zany jest do ka¿dorazo-
wego uzgodnienia z firm¹ wywozow¹ sposobu wywozu tak zgro-
madzonych odpadów i kosztów z tym zwi¹zanych, które zobo-
wi¹zany bêdzie ponie�æ w³a�ciciel nieruchomo�ci, pod rygo-
rem wypowiedzenia umowy.

6. Za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sa-
nitarnym, porz¹dkowym i technicznym, odpowiada w³a�ciciel
nieruchomo�ci.

§ 15.1. W³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do od-
dzielnego zbierania ,  a firmy wywozowe do oddzielnego trans-
portu odpadów wielkogabarytowych, oraz pobudowlanych  i ziem-
nych.

2. Warunki i zasady zbierania i transportu odpadów, o któ-
rych mowa w ust. 1, okre�lone musz¹ zostaæ w umowie, o której
mowa w  §  8 ust. 7

3. W³a�ciciele nieruchomo�ci gromadz¹cy odpady w po-
jemnikach indywidualnych, obowi¹zani s¹  wystawiæ zape³nio-
ne pojemniki na skraj ulicy lub jezdni w miejscach umo¿liwiaj¹-
cych swobodny dojazd samochodu odbieraj¹cego odpady.

2.  Nieczysto�ci ciek³e

§ 16. Pozbywanie siê nieczysto�ci ciek³ych musi odbywaæ
siê z czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹ nie przepe³nianie siê zbior-
ników bezodp³ywowych.3. Inicjatywê w zakresie okre�lonych w ust.1 i 2 mo¿e po-

dejmowaæ ka¿dy w³a�ciciel    nieruchomo�ci  przeznaczonej  do
u¿ytku publicznego.
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§ 17.1. Pozbywanie siê nieczysto�ci ciek³ych odbywa siê
na podstawie umowy, o której mowa   w § 8 ust. 7.

2. W umowie, o której mowa w § 8 ust. 7, musi byæ zawarte:
1) okre�lenie sposobu odbierania nieczysto�ci ciek³ych

(poprzez sieæ kanalizacyjn¹ lub  z szamba),
2) sposób pomiarów odbieranych nieczysto�ci ciek³ych,
3) uzgodniony sposób sygnalizowania konieczno�ci od-

bioru ciek³ych odpadów komunalnych z szamba i termin odbio-
ru po dokonanym zg³oszeniu.

3.  Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

§ 18.1. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u¿y-
wa siê worków foliowych   i specjalnych pojemników o objêto�ci
od 110 do 1100 dm3, oznaczonych w³a�ciwymi kolorami. Na
pojemnikach i workach winny znajdowaæ siê czytelne informa-
cje o ich przeznaczeniu.

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w pojemni-
kach o objêto�ci 1100 dm3, mo¿liwa jest w nieruchomo�ci za-
budowanej budynkami wielolokalowymi  w pojemnikach:

1) w kolorze ¿ó³tym na papier,
2) w kolorze czerwonym na plastik,
3) w kolorze czarnym na metal,
4) w kolorze niebieskim na szk³o,
5) w kolorze zielonym na pozosta³e odpadki.
6) w kolorze bia³ym odpady niebezpieczne.
3. Worki foliowe i pojemniki przeznaczone do selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych,
w budynkach jednorodzinnych i ma³ych domach mieszkalnych:

1) w kolorze ¿ó³tym na papier,
2) w kolorze czerwonym na plastik,
3) w kolorze czarnym na metal,
4) w kolorze niebieskim na szk³o,
5) w kolorze zielonym na pozosta³e odpadki,
6) w kolorze bia³ym odpady niebezpieczne.
4. Worki foliowe i pojemniki dostarcza firma wywozowa,

na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 7, odp³atnie lub
nieodp³atnie.

5. Wywóz selektywnie gromadzonych odpadów komunal-
nych musi odbywaæ siê   z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ w³a�ci-
we u¿ytkowanie pojemników i worków foliowych.

6. W umowie,  o której mowa w § 8 ust. 7, nale¿y zawrzeæ
ogólne zasady dotycz¹ce terminów i warunków wywozu wyse-
lekcjonowanych odpadów komunalnych, a tak¿e zastrze¿enie,
i¿ w razie niew³a�ciwej selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych nie zostan¹ one odebrane przez firmê wywozow¹.

7. W wypadku okre�lonym w ustêpie szóstym warunki
wywozu i odp³atno�ci za wywóz uzgadniana bêdzie ka¿dorazo-
wo pomiêdzy w³a�cicielem i firm¹ wywozow¹. Uzgodniony termin
wywozu nie mo¿e przekroczyæ 7 dni od dnia odmowy wywozu.

8. W razie powtarzaj¹cej siê okoliczno�ci okre�lonej w
ust. 6 i 7, firma wywozowa mo¿e jednostronnie wypowiedzieæ
umowê na wywóz selektywnie zgromadzonych odpadów komu-
nalnych. W takim wypadku w³a�ciciel zobowi¹zany jest do nie-
zw³ocznego zawarcia umowy na odbiór selektywnie gromadzo-
nych odpadów komunalnych z inn¹ firm¹ wywozow¹, lub zawar-
cia umowy na wywóz odpadów komunalnych bez ich selektyw-
nego gromadzenia.

Rozdzia³ VI
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe

§ 19.1. Osoby bêd¹ce w³a�cicielami lub opiekunami psów
lub innych zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ do sprawowania
w³a�ciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w tym   w szczególno�ci
nie pozostawiania bez dozoru, je¿eli zwierzê nie jest nale¿ycie
uwi¹zane lub nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym,

b¹d� na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy sa-
modzielne wydostanie siê zwierzêcia z niego oraz  utrzymania w
taki sposób, aby nie zak³óca³y one spokoju innym w³a�cicielom,
a utrzymanie ich nie naruszy³o przepisów higieniczno-sanitar-
nych, powszechnie obowi¹zuj¹cych.

2. W³a�ciciele psów zobowi¹zani s¹ do poddania ich obo-
wi¹zkowym szczepieniom oraz do p³acenia podatku na zasa-
dach okre�lonych w odrêbnych przepisach.

3. Pies mo¿e byæ wyprowadzony poza teren nieruchomo-
�ci, w granicach miasta Olesna tylko na smyczy i z za³o¿onym
kagañcem.

4. Psy bez opieki mog¹ zostaæ uznane za bezpañskie i
podlegaæ od³owieniu do schroniska, sk¹d podlegaæ bêd¹ ode-
braniu przez w³a�ciciela psa, z pokryciem zrycza³towanych kosz-
tów operacji.

5. W³a�ciciel psa zobowi¹zany jest do usuniêcia wszel-
kich zanieczyszczeñ spowodowanych przez psa poza terenem
nieruchomo�ci w³a�ciciela.

6. Wprowadzanie psów do pomieszczeñ u¿yteczno�ci
publicznej, na teren obiektów sportowych oraz placów zabaw
dla dzieci  jest zabronione.

7. Przepisy okre�lone w ust.5 i 6 nie maj¹ zastosowania
do zasad postêpowania z psami s³u¿¹cymi pomoc¹ osobom
kalekim.

§ 20.W³a�ciciel pozosta³ych zwierz¹t domowych zobowi¹-
zany jest do ich utrzymania w taki sposób, aby nie zak³óca³y one
spokoju innym w³a�cicielom lub wspó³w³a�cicielom,a utrzyma-
nie zwierzêcia nie naruszy³o przepisów higieniczno-sanitarnych
powszechnie obowi¹zuj¹cych.

§ 21.1. Za szkody wyrz¹dzone przez zwierzê domowe od-
powiada ten, kto zwierzê chowa lub siê nim pos³uguje.

2. Przepisy okre�lone w § 19 i 20 nie naruszaj¹ przepisów
powszechnie obowi¹zuj¹cych.

Rozdzia³ VII
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich

§ 22.1. Zabrania siê utrzymywania zwierz¹t gospodarskich,
za wyj¹tkiem go³êbi na nieruchomo�ciach po³o¿onych w I stre-
fie miasta Olesna, ustanowionej odrêbn¹ uchwa³¹.

2. Zwierzêta gospodarskie utrzymywane w granicach mia-
sta Olesna musz¹ byæ utrzymywane w taki sposób, aby nie za-
k³óca³y spokoju innym w³a�cicielom przez uci¹¿liw¹ emisjê nie-
czysto�ci, ha³asów i odorów, a utrzymywanie zwierz¹t nie naru-
sza³o przepisów higieniczno-sanitarnych powszechnie obowi¹-
zuj¹cych.

§ 23.1. Za szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta gospodar-
skie  odpowiada ten, kto zwierzêta chowa lub siê nimi  pos³uguje.

2. Przepisy okre�lone w  § 22 nie naruszaj¹ przepisów
powszechnie obowi¹zuj¹cych.

Rozdzia³ VIII
Deratyzacja na terenie Gminy Olesno

§ 24.1. Teren i obiekty na nich zlokalizowane, które nale¿¹
do osób prawnych, osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alno�æ
gospodarcz¹, w³a�cicieli domów wielorodzinnych, urzêdów or-
ganów administracyjnych, zak³adów opieki zdrowotnej i opieki
spo³ecznej, szko³y  i placówki w rozumieniu przepisów o syste-
mie o�wiaty, placówki kulturalno-o�wiatowe, objête s¹ obowi¹z-
kow¹ deratyzacj¹.

2. Deratyzacja na terenie i w obiektach wymienionych w
ust. 1, przeprowadzana jest przez ich w³a�cicieli w marcu i wrze-
�niu ka¿dego roku.
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3. Deratyzacjê winny dokonywaæ specjalistyczne jednost-
ki, w porozumieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym.

Rozdzia³ IX
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myj-

niami i warsztatami naprawczymi

§ 25.1.  Dopuszcza siê mycie  i naprawê pojazdów samo-
chodowych  w miejscach utwardzonych,  wyposa¿onych w stu-
dzienkê do wstêpnego oczyszczania, z dala od ujêæ i cieków
wodnych.

2. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samocho-
dowych na ulicach, chodnikach,  w  parkach  i  lasach.

Rozdzia³ X
Przepisy koñcowe

§ 26. 1. Kto nie wykonuje obowi¹zków okre�lonych w
uchwale, podlega karze grzywny, postêpowanie toczy siê we-
d³ug przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach   o wykro-
czenia.

2. Stra¿ Miejska uprawniona jest do kontroli obowi¹zków
okre�lonych w uchwale i do wzywania do wykonania okre�lone-
go obowi¹zku.

Na podstawie art.12, pkt 5 i art. 51, ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z pó�n. zm.), oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz.1014 z pó�n. zm.) uchwala siê,  co nastêpuje :

§1. W uchwale Nr IV/20/02 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2003 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane dochody Powiatu                                        o kwotê 57.000 z³

w :
1) Dzia³ 801 - "O�wiata i wychowanie"
Rozdzia³ 80130 - "Szko³y zawodowe" z ni¿ej wymienionych

tytu³ów:
- § 083 - Wp³ywy z us³ug,                            o kwotê 17.000 z³
- § 084 - Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników ma-

j¹tkowych,                                                               o kwotê 40.000 z³.

2. W za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y zwiêksza siê planowane
wydatki bie¿¹ce Powiatu na 2003 rok, o kwotê ogó³em            57.000 z³,
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Uchwa³a Nr VIII/46/03
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 29 maja 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwalê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Opolskiego na 2003 rok.

w tym:
1) Dzia³ 801 - "O�wiata i wychowanie"

a) Rozdzia³ 80110 - "Gimnazja" - zwiêksza siê wydatki bie-
¿¹ce                                                                           o kwotê 13.000 z³

b) Rozdzia³ 80110 - "Licea ogólnokszta³c¹ce" - zwiêksza
siê wydatki bie¿¹ce w grupie wynagrodzeñ        o kwotê 9.500 z³

c) Rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe - zwiêksza siê wy-
datki bie¿¹ce                                                           o kwotê 34.500 z³,

w tym w grupie wynagrodzeñ                        o kwotê 9.500z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Opolskiego .

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

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha
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Na podstawie art.32, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 128, ust 1, ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz.1014  z pó�n. zm.) uchwala siê,  co nastêpuje :

§1. W uchwale Nr V/20/02 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2003 rok,  dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:

1. W za³¹czniku nr 1do w/w uchwa³y wprowadza siê zmia-
nê w planie dochodów Powiatu na 2003 rok, polegaj¹ca na
zwiêkszeniu o kwotê ogó³em 474.912 z³, w :

Dzial 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
- rozdzia³ 85301- Placówki opiekuñczo - wychowawcze, z

tytu³u dotacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu (§213)

2. W za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane wydatki Powiatu na 2003 rok o kwotê 474.912 z³, w :
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Uchwa³a Nr 72/03
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie  Powiatu Opolskiego na 2003 rok.

Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
rozdzia³ 85301- Placówki opiekuñczo - wychowawcze, z

tytu³u
wydatków bie¿¹cych, w tym:
-w grupie wynagrodzeñ o kwotê         - 14.950  z³
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce o kwotê   - 459.962 z³.

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

           Zarz¹d Powiatu Opolskiego:
1. Henryk Lakwa
2. Krzysztof Wysdak
3. Irena £ysy - Cichon
4. Rudolf Mohlek
5. Zygmunt Olbryt

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1592 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 128, ust.1, pkt 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.) uchwala siê,  co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/20/02 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2003 rok, dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian :

1. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane dochody Powiatu na  2003 rok w :

Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
- rozdzia³ 85302 - Domy Pomocy Spo³ecznej,
                                                                      o kwotê 77.556 z³,
z tytu³u dotacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na

realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych Powiatu w § 213.
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       Uchwa³a Nr 80/03
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

 z dnia 9 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2003 rok.

2. W za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane wydatki Powiatu na  2003 rok w :

Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
- rozdzia³ 85302 - Domy Pomocy Spo³ecznej,
                                                                      o kwotê 77.556 z³,
z tytu³u wydatków bie¿¹cych.

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

Zarz¹d Powiatu Opolskiego:
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Irena £ysy - Cichon

Rudolf Mohlek
Zygmunt Olbryt



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 86 - 6786 -      Poz.1675-1676

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1592 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 128, ust.1, pkt 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.) uchwala siê,  co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/20/02 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2003 rok, dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian :

2. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane dochody Powiatu o kwotê 6.126 z³, w :

Dziale 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
- rozdzia³ 85334 - Pomoc dla repatriantów z tytu³u dotacji

celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z
zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat (§211).

3. W za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane wydatki Powiatu na 2003 rok, o kwotê 6.126 z³, w :

Dziale 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
- rozdzia³ 85334 - Pomoc dla repatriantów, w grupie wy-

datków bie¿¹cych.

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

Zarz¹d Powiatu Opolskiego:
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Irena £ysy - Cichon

Rudolf Mohlek
Zygmunt Olbryt
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       Uchwa³a Nr 86/03
  Zarz¹du Powiatu Opolskiego

       z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,  Nr 200, poz.
1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) - Rada Miasta Opola uchwala,
co nastêpuje:

§1. W § 1 ust. 3 uchwa³y Nr LIII/634/01 Rady Miasta Opola
z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie poboru op³aty targowej na
terenie miasta Opola wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) skre�la siê pkt b, c, d,
2) dopisuje siê pkt e o brzmieniu: "Przedsiêbiorstwo Han-

dlowo - Us³ugowe SILESIA S.C. W.Jaworski, E.Rurynkiewicz,
ul. Ozimska 48 w Opolu.".
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Uchwa³a Nr XVIII/154/03
Rady Miasta Opola

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie poboru op³aty targowej na terenie Miasta Opola.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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      Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.61 ust.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, 113
poz.984,     214 poz. 1806/ i  art. 109, 110, 116, 117, 118, 124 ust.1
i 2, 128, 129 ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych/Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148/-
Rada Miejska w Ozimku uchwala , co nastêpuje :

§ 1. W  uchwale Nr III / 22 / 02 z dnia 30 grudnia 2002  r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok, zmienionej
uchwa³ami  Nr IV / 42 / 03 z dnia 10 marca 2003 r. i Nr VI / 57 /03

z dnia 28 kwietnia 2003 r.  wprowadza siê zmianê w planie
wydatków bud¿etowych w sposób przedstawiony w za³¹czniku
do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek
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  Uchwa³a Nr  Nr VII / 69 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 2 czerwca  2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy  na 2003 rok.
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Na  podstawie  art.  18  ust. 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia  8
marca 1990 r. 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)  i art. 109 ustawy  z
dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003r. Nr 15 poz. 148) Rada  Miejska  w  Prudniku  uchwala, co
nastêpuje:

§  1. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gmi-
ny Prudnik na 2003 rok.

Zmniejsza siê bud¿et po stronie przychodów
                                                         o kwotê                822,28

§ 955     Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                     o kwotê                 822,28

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                            o kwotê         115 932,28

Dzia³ 750 Administracja publiczna o kwotê         48 500,00

Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ  o kwotê 48 500,00

§ 2701      �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych  gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyska-
ne  z innych �róde³                   o kwotê            48 500,00

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia         o kwotê              9 122,28

Rozdzia³ 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe
                                            o kwotê              9 122,28

§ 097      Wp³ywy z ró¿nych dochodów    o kwotê  9 122,28

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie o kwotê            20 496,00

Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawoweo kwotê      20 496,00

§ 270      �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie-
¿¹cych  gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane
z innych �róde³        o kwotê            20 496,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna       o kwotê            37 814,00

Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      37 814,00

§ 203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê      37 814,00

Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                        o kwotê         124 000,00
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Uchwa³a Nr X/76/2003
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 29 maja 2003 r.

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

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia        o kwotê          124 000,00

Rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe
                                            o kwotê          124 000,00

Wydatki bie¿¹ce        o kwotê          124 000,00.

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                             o kwotê         239 110,00

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo    o kwotê            20 000,00

Rozdzia³ 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                           o kwotê            20 000,00

Wydatki bie¿¹ce       o kwotê            20 000,00

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa      o kwotê 3 000,00

Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-
mi                                                             o kwotê              3 000,00

Wydatki bie¿¹ce         o kwotê              3 000,00

Dzia³ 750 Administracja publiczna   o kwotê            48 500,00

Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      48 500,00

Wydatki bie¿¹ce         o kwotê            48 500,00

Dzia³ 756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej                      o kwotê              2 000,00

Rozdzia³ 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-
�nego,   podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych  od osób fi-
zycznych          o kwotê              2 000,00

Wydatki bie¿¹ce         o kwotê              2 000,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie  o kwotê          120 496,00

Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê    120 496,00

Wydatki bie¿¹ce o kwotê       120 496,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna           o kwotê            37 814,00

Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      37 814,00

Wydatki bie¿¹ce         o kwotê            37 814,00
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§ 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  58 445,00

Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê    5 858,00

§ 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  5 858,00

Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                o kwotê             5 611,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna          o kwotê              5 611,00

Rozdzia³ 85303 O�rodki wsparcia o kwotê              5 611,00

§ 4260     Zakup energii         o kwotê              5 611,00

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                            o kwotê           98 877,92

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

                                                            o kwotê            21 305,92

Rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
                                                         o kwotê            21 305,92

§ 3030     Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                         o kwotê              5 165,40

§ 4110     Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                               o kwotê                 889,98

§ 4120     Sk³adki na Fundusz Pracy  o kwotê                 126,54

§ 4210     Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                          o kwotê              4 268,00

§ 4300     Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê              9 320,00

§ 4410     Podró¿e s³u¿bowe krajowe o kwotê            1 536,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie     o kwotê              7 658,00

Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe        o kwotê 7 658,00

§ 4210    Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê 7 658,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna          o kwotê            69 914,00

Rozdzia³ 85303 O�rodki wsparcia o kwotê              5 611,00

§ 4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                        o kwotê              5 611,00

Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-
cane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej       o kwotê            58 445,00

§ 4130    Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
                                                          o kwotê            58 445,00

Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      5 858,00

§ 3110    �wiadczenia spo³eczne    o kwotê              5 858,00.

§   2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Prudnika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                         o kwotê              7 300,00

Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                      o kwotê              7 300,00

Wydatki bie¿¹ce          o kwotê              7 300,00
w tym: dotacje          o kwotê              7 300,00
Prudnicki O�rodek Kultury

Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji
rz¹dowej

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                            o kwotê           93 266,92

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

                                                            o kwotê            21 305,92

Rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
                                                         o kwotê            21 305,92

§ 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        21 305,92

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie o kwotê           7 658,00

Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê           7 658,00

§ 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              7 658,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna         o kwotê            64 303,00

Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-
cane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej          o kwotê            58 445,00
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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 i z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558,  Nr 113 poz. 984,
Nr 214, poz.1806) oraz art. 109, 110 i 124 ust. 1 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  Prószków
uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê zmian  w  bud¿ecie Gminy na rok 2003,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje siê zmian w planie  finansowym Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej,zgodnie z
za³¹cznikiem nr 2.
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Uchwa³a Nr VIII/  68 / 2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 2 czerwca  2003  r.

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

§ 3. Wykonanie  uchwa³y powierza siê  Wójtowi  Gminy
Proszków.

§  4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ  w
Urzêdzie Gminy Prószków, oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

 Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,
z 2002r. Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806) art. 19 pkt 1 litera "a" i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2002r. Nr 9 poz. 84,Nr 200 poz. 1683 z 2003r. Nr 96  poz.874 i
Nr 110 poz. 1039), art. 47 § 4a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-
Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926, Nr 160 poz. 1083,
z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 1999r. Nr 11 poz. 95, Nr 92 poz. 1062,
z 2000r. Nr 94 poz. 1037, Nr 116 poz. 1216, Nr 120 poz. 1268,
Nr 122 poz. 1315, z 2001r. Nr 16 poz. 166, Nr 39 poz. 459 i Nr 42
poz. 475, Nr 110 poz. 1189, Nr 125 poz. 1368, Nr 130 poz. 1452,
z 2002r. Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387, z
2003r. Nr 130 poz. 1188)-  Rada Miejska  w Prudniku  uchwala,
co nastêpuje :

 §  1. W uchwale Nr XXXVIII/550/2001 Rady Miejskiej w
Prudniku z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wyso-
ko�ci op³aty targowej oraz okre�lenia sposobu jej poboru, zmie-
nionej uchwa³¹ Nr VII/49/2003  z dnia 27 lutego 2003r. w § 2
ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie :
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 Uchwa³a Nr XII/117/2003
Rady MIejskiej w Prudniku

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty targowej oraz okre�lenie sposobu jej poboru.

" 2. Inkasentami op³aty targowej ustanawia siê :
1) na targowisku przy ulicy Jagielloñskiej oraz w innych

miejscach na terenie miasta, w których prowadzony jest han-
del, z zastrze¿eniem pkt. 2, Zarz¹d Budynków Komunalnych w
Prudniku ,

2)na targowisku przy ulicy S¹dowej: O�rodek Sportu i
Rekreacji  w Prudniku.

3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w nastêpuj¹cej
wysoko�ci:

1) 50 %  kwoty pobranej op³aty targowej dla Zarz¹du Bu-
dynków Komunalnych w Prudniku,

2) 50 % kwoty pobranej op³aty targowej dla O�rodka Spor-
tu  i Rekreacji w Prudniku ".

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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  Poz.1681
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 86                                       -6794 -

Na podstawie art. art. 109  i 124 us.1 ustawy  z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) w zwi¹zku z art. 18
ust. 2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym ( 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) - Rada Gminy uchwala :

§ 1. W uchwale Nr 22/IV/2002 Rady Gminy w Rad³owie z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia  bud¿etu Gminy
na rok 2003, dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:

1. W za³¹czniku nr 1 - DOCHODY
Zwiêkszyæ plan w dzia³ach i paragrafach:

Dzia³ 600- Transport i ³¹czno�æ                              336.600,-
§ 626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-

sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i za-
kupów  inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

                                                                                       336.600,-
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                  50.000,-
§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie-

¿¹cych gmin  (zwi¹zków gmin), powiatów ( zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³.  50.000,-

Dzia³ 758- Ró¿ne rozliczenia                                      20.105,-
     § 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 20.105,-

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                              500,-
     § 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zada-

nia bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ ( umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego                      500,-

2. W za³¹czniku nr 3 - WYDATKI

A) Zwiêkszyæ plan w  nastêpuj¹cych dzia³ach i rozdzia³ach :

Dzia³ 600- Transport i ³¹czno�æ                              336.600,-
Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne                    336.600,-
Wydatki maj¹tkowe                                                     336.600,-

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa               50.000,-
Rozdzia³ 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomo
�ciami                                                                                        50.000,-

Wydatki bie¿¹ce                                                50.000,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza      19.605,-
Rozdzia³ 85485404 - Przedszkola                           19.605,-
Wydatki bie¿¹ce                                                          19.605,-

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                            1.000,-
Rozdzia³ 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby

 500,-
Wydatki bie¿¹ce                                                                                                    500,-

Rozdzia³ 92116 - Bibliotek                                                500,-
Wydatki maj¹tkowe                                                                                               500,-

B) Dokonaæ przeniesieñ miêdzy dzia³ami i rozdzia³ami
klasyfikacji bud¿etowej

Zmniejszenia

Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa                            30.000,-
Rozdzia³ 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

         30.000,-
1) Wydatki bie¿¹ce                                                       30.000,-

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                            15.000,-
Rozdzia³ 80101- Szko³y podstawowe                      15.000,-
Wydatki bie¿¹ce                                                            15.000,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza           4.550,-
Rozdzia³ 85403- Specjalne o�rodki szkolno- wychowawcze

           4.550,-
Wydatki bie¿¹ce                                                                                                    4.550,-
- dotacje                                                                                                                 4.550,-

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                       50.000,-
Rozdzia³ 90001- Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                        50.000,-
Wydatki maj¹tkowe                                                    50.000,-

Zwiêkszenia

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                   20.000,-
     Rozdzia³ 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                                                      20.000,-
     Wydatki bie¿¹ce                                                20.000,-

Dzia³ 750 - Administracja publiczna                        50.000,-
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin                                 50.000,-
Wydatki bie¿¹ce                                                            50.000,-

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                                                 10.000,-

Rozdzia³ 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne          10.000,-
Wydatki bie¿¹ce                                                           10.000,-

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                             18.750,-
Rozdzia³ 80101- Szko³y podstawowe                         15.000,-
Wydatki maj¹tkowe                                                      15.000,-
Rozdzia³ 80102 - Szko³y podstawowe specjalne      2.500,-
Wydatki bie¿¹ce                                                            2.500,-
- dotacje                                                                                                                  2.500,-
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Uchwa³a Nr   44/VIII/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 25 czerwca  2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 22/IV/2002  Rady Gminy w Rad³owie z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie  uchwalenia bud¿etu Gminy  na rok 2003.
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Rozdzia³ 80111 - Gimnazja specjalne                        1.250,-
Wydatki bie¿¹ce                                                              1.250,-
- dotacje                                                                                                                  1.250,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza            800,-
Rozdzia³ 85405 - Przedszkola  specjalne                   800,-
Wydatki bie¿¹ce                                                                                                        800,-
- dotacje                                                                             800,-.

3. W za³¹czniku nr 5 - Plan przychodów i rozchodów
bud¿etu.

Dokonaæ przeniesieñ miêdzy paragrafami przychodów

Zmniejszenie
§ 955 - Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                                       18.434,-
Zwiêkszenie
-§ 957 - Nadwy¿ki z lat ubieg³ych                             18.434,-

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z
2001 r. poz. 1591, z 2002r.  Nr23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717 z 2003r. )oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych / Dz. U. z 2002 r.  Nr 9 poz. 84 ,  Nr 200 poz. 1683 z
2002r. , Nr 110 poz. 1039 z 2003r./ - Rada Gminy Skarbimierz
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Obni¿a siê stawkê podatku od nieruchomo�ci " od
gruntów pozosta³ych", zlokalizowanych w Skarbimierzu Osiedle,
z kwoty 0,30 z³/m2 na kwotê 0,01 z³/m2.

§ 2. Obni¿enie stawki podatkowej, o której mowa w § 1
uchwa³y, dotyczy gruntów przejêtych po Wojskach Federacji Ro-
syjskiej, zbytych przez Gminê po dniu 1 stycznia  2003 r. , w ilo�ci
co najmiej 10,00 ha na rzecz jednej osoby.
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Uchwa³a Nr IX/71/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 25 sierpnia 2003 r.

w sprawie obni¿enia stawki w podatku od nieruchomo�ci, tj. gruntów pozosta³ych, po³o¿onych na terenie
 Gminy Skarbimierz - przejêtych po Wojskach Federacji Rosyjskiej.

§ 3. Obni¿enie stawki, o której mowa w § 1 uchwa³y, sto-
sowaæ siê bêdzie przez okres 2 lat.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skar-
bimierz .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. "a"  ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.
84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 110  poz. 1039/  -  Rada Gminy
Tu³owice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W paragrafie 3 uchwa³y dodaje siê ust. 4 o nastêpuj¹-
cym brzmieniu:

"4. Zobowi¹zuje siê inkasenta do rozliczania zainkasowa-
nej op³aty targowej w terminie do 7 dni."
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Uchwa³a Nr IX/75/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 11 wrze�nia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Gminy Nr XXXV/185/97  z 18 grudnia 1997 r. w sprawie zasad ustalania terminów p³atno�ci
i wysoko�ci stawek op³at targowych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Teresa Kucharzak-Juszczyk
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Na podstawie art. 51, ust 1 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, Nr 214, poz. 1806), oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148), zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej w Niemodli-
nie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu Gminy Niemo-
dlin na rok 2003,  zmnienionej uchwa³¹ Nr V/40/2003 Rady Miej-
skiej z dnia 14 lutego 2003 r., zarz¹dzeniem Nr I/32/2003 Burmi-
strza Niemodlina z dnia 17 marca 2003 r., Nr I/45/03 z dnia
9 maja 2003 r.,  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów o kwotê
                                                                               37.206,16 z³,
 w tym:
Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
wprowadza siê kwotê                                                       9.745,16 z³.

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
wprowadza siê kwotê                                                      5.361,00 z³.

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

§1. Dokonaæ zmian bud¿etu o kwotê z³:
- zwiêkszenia dochodów /za³¹cznik nr 1/     -     10.614,24 z³
- zwiêkszenia wydatków /za³¹cznik nr 1/     -       10.614,24 z³.

§2. Po dokonaniu zmian bud¿et Gminy wynosi:
1. Dochody                                                    - 19.013.879,68 z³
w tym: dotacja na zadania zlecone i powierzone
                                                                       - 1.425.608,68 z³ .
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Zarz¹dzenie Nr I/51/03
Burmistrza Niemodlina

z dnia 26 maja 2003 r.

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

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
zwiêksza siê o kwotê                                                     22.100,00 z³.

2. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków o kwotê
                                                                                37.206,16 z³
w tym:
Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Rozdzia³ 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
- wydatki bie¿¹ce wprowadza siê kwotê          9.745,16 z³.

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê o kwotê              5.361,00 z³.

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê o kwotê           22.100,00 z³.

§ 2. Zarz¹dzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmi-
strza.

§ 3. 1. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego.

Burmistrz
Stanis³aw Chalimoniuk

1685

Zarz¹dzenie Burmistrza Nr 41/2003

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Otmuchów na 2003 rok.

2. Przychody                                                  - 7.850.094,00 z³

3. Wydatki                                            - 25.123.973,68 z³
w tym: wydatki na zadania zlecone i powierzone
                                                                        - 1 .425.608,68 z³
4. Rozchody                                             - 1.740.000,00 z³.

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

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

Burmistrz
Jan Wo�niak
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    Województwa Opolskiego Nr 86
Dziennik Urzêdowy

                          Poz. 1686- 6798-

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, po. 1591 z
2001r.,  Nr 23, poz.220 z 2002 r., Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984,
Nr 214, poz.1806/ 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)
zarz¹dzam ,co nastêpuje:

§1. Dokonaæ zmian bud¿etu o kwotê  w z³:

- zwiêkszenia dochodów /za³¹cznik nr 1/      -       33.079,00z³
- zwiêkszenia wydatków /za³¹cznik nr 2/         -  33.079,00 z³.

§2. Po dokonaniu zmian bud¿et Gminy wynosi:
1. Dochody                                                 -    19.046.958,68 z³
w tym;
dotacja na zadania zlecone i powierzone
                                                                    -       1.458.687,68 z³

1686

Zarz¹dzenie Burmistrza Nr 46/2003

z dnia 5 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Otmuchów na 2003 rok.

2. Przychody                                                  -  7.850.094,00 z³
3. Wydatki                                                                    -  25.157.052,68z³
w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone
                                                                        - 1.458.687,68 z³
4. Rozchody                                                    -  1.740.000,00 z³.

§3. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Burmistrz
Jan Wo�niak
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