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

§ 1.1. Zwiêksza siê plan dochodów o kwotê      16.800 z³ ,
       zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê              148.600 z³,
        zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Plan finansowania deficytu bud¿etowego w wysoko�ci
                                                                                 131.600 z³,

przedstawia za³¹cznik nr 3.
4.   Zwiêksza siê plan rozchodów Gminnego Funduszu
      Ochrony �rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bra-
nice.

1757

Uchwa³a Nr X/43/03
Rady Gminy Branice

z dnia 30 czerwca 2003r.

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

Dz.     § T r e � æ Kwota

700 Gospodarka mieszkaniowa 16.800

069 �rodki otrzymane od pozosta³ych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych

Rozdz. 70012 � Agencja W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa

16.800

Razem 16.800

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Branice

Zdzis³aw Telega

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Gminy

Nr X/43/03
z dnia 30 czerwca 2003r.

Plan dochodów  w z³
I. Zwiêkszenia
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Rady Gminy

Nr X/43/03
z dnia 30 czerwca 2003r .Plan dochodów  w z³

I. Zwiêkszenia

Dz. Rozdz. T r e � æ Kwota 
801 O�wiata i wychowanie 131.600 
              80101 Szko³y Podstawowe 131.600 
 - wydatki maj¹tkowe 

   (ocieplenie Szko³y Podstawowej w Uciechowicach) 
 
131.600 

851 Ochrona zdrowia 1.750 
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 1.750 
 - wydatki bie¿¹ce 1.750 
 w tym: 

dotacje dla ZHP G³ubczyce 
 
250 

 dotacja dla LZS Orze³ Branice 1.500 
853 Opieka spo³eczna 16.800 
85395     Pozosta³a dzia³alno�æ 16.800 
 - wydatki bie¿¹ce 16.800 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.400 
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 7.400 
 - wydatki bie¿¹ce 7.400 
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 4.000 
 - wydatki bie¿¹ce 

  (remont ko�cio³a w Wódce) 
 
4.000 

 Razem zwiêkszenia 161.550 
 

II. Zmniejszenia

Dz. Rozdz. T r e � æ Kwota 
851 Ochrona zdrowia 1.750 
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 1.750 
 - wydatki bie¿¹ce 1.750 
 w tym: dotacja dla Branickiego Towarzystwa Kulturalno-O�wiatowego 1.500 
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 11.400 
90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 11.400 
 - wydatki bie¿¹ce 11.400 
 So³ectwo Wysoka            1.500  
 So³ectwo Jêdrychowice   2.900  
 So³ectwo Wódka             7.000  
 Razem zmniejszenia 13.150 
 
                                 Ogó³em I � II 148.400 
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Za³¹cznik nr 3
   do uchwa³y Rady Gminy

Nr X/43/03
z dnia 30 czerwca 2003r.

,§ Tre�æ Kwota 
952 Przychody z zaci¹gniêtych kredytów  

i po¿yczek 
 
131.600 

 

Plan  finansowania  deficytu  bud¿etowego

Przychody  w  z³

Zwiêkszenia

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 ustawy  z dnia    8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591; 2002 r.  Nr 23, poz.220;  Nr 62, poz.558,  Nr 113,
poz. 984,  Nr 214, poz. 1806)- Rada Miejska w Brzegu  uchwala,
co  nastêpuje :

§  1. 1. Zwiêksza siê  plan  dochodów bud¿etu Miasta:
     w dz. 758 - ró¿ne  rozliczenia
     §  292  - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
     w tym: czê�æ rekompensuj¹ca      o kwotê        466.146 z³.
2. Zmniejsza siê plan  dochodów bud¿etu Miasta:
w dz. 756 - dochody od osób prawnych, od osób    fizycznych i od

innych jednostek   nieposiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

1758

Uchwa³a   Nr XII/77/03
Rady  Miejskiej  w Brzegu

z dnia 27 czerwca 2003 r.

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

      § 031 - podatek od nieruchomo�ci    o kwotê   466.146 z³

§ 2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Brzeg.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

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;
2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) - Rada Miejska w Brzegu  uchwala, co  nastêpuje :

§  1. 1.Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etowych
w dz.851 - Ochrona zdrowia
w rozdz. 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
wydatki bie¿¹ce                                           o kwotê 17.600 z³
w tym: zakup towarów i us³ug                   o kwotê 17.600 z³.

 2. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etowych
w dz. 851 - Ochrona zdrowia
w rozdz.85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
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Uchwa³a  Nr XII/78/03
 Rady  Miejskiej  w Brzegu

z dnia 27 czerwca 2003 r.

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

wydatki bie¿¹ce                                        o kwotê 17.600 z³
w tym: dotacje dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
                                                                    o kwotê 17.600 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Brzeg.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

Za³¹cznik nr 4
   do uchwa³y Rady Gminy

Nr X/43/03
z dnia 30 czerwca 2003 r.

Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska

Plan rozchodów w z³

I. Zwiêkszenia             6.300

- opracowanie audytu energetycznego dla Szko³y
Podstawowej w Branicach i Uciechowicach             4.000

- zakup koszy na �mieci             2.300
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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 pó�n. zm.), art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�n.
zm.) -  Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu w kwocie     192.289,-
z tytu³u:
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na dofinansowa-

nie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów pu-
blicznych (dz. 900)                                                                   72.600,-

- �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin po-
zyskane z innych �róde³ (dz. 801)                                        100.000,-

- dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (dz. 801)                    3.789,-

- dochodów ponadplanowych (dz. 710) z tytu³u wp³ywów z
ró¿nych dochodów                                                                15.900,-.

§ 2. Zwiêksza siê przychody bud¿etu z tytu³u przychodów
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)

                                                                                        50.000,-
Plan przychodów po zmianach wynosi             3.386.224,-.

§ 3. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê           242.289,-
w tym:
- na wydatki inwestycyjne (dz. 600, rozdz. 60016) na mo-

dernizacjê ul. Le�nej w Turzy                                               50.000,-
- na wydatki inwestycyjne (dz. 900, rozdz. 90004) na mo-

dernizacjê parku miejskiego                                               72.600,-
- na wydatki inwestycyjne (dz. 801, rozdz. 80101) na budo-

wê sali gimnastycznej                                                        100.000,-
- na wydatki bie¿¹ce (dz. 801, rozdz. 80195) na sfinanso-

wanie odpisów na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych dla
nauczycieli emerytów i rencistów                                          3.789,-

- na wydatki bie¿¹ce (dz. 710, rozdz. 71004) na wydatki
zwi¹zane z opracowaniem planu przestrzennego            10.000,-

- na wydatki bie¿¹ce (dz. 754, rozdz. 75412) na remont
zbiornika p/po¿. i pozosta³ych wydatków                                5.900,-

§ 4. Bud¿et po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów   -                            12.748.918,12 z³
- po stronie wydatków   -                             15.755.144,12 z³.

§ 5. Przenie�æ �rodki po stronie dochodów w dz. 750, rozdz.
75018 z § 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorz¹du woje-
wództwa na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozu-
mieñ miêdzy j.s.t. kwotê 2.000,- z³ na § 271 - Wp³ywy z tytu³u
pomocy finansowej udzielanej miêdzy j.s.t. na dofinansowanie
w³asnych zadañ bie¿¹cych.

§ 6. Przenie�æ �rodki po stronie wydatków pomiêdzy dzia-
³ami, rozdzia³ami i paragrafami:

Przenie�æ �rodki w dz. 853, z rozdz. 85314 - Zasi³ki i po-
moc w naturze z wydatków bie¿¹cych kwotê  19.000,- z³ na rozdz.
85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 801, rozdz. 80101 - Szko³y Podsta-
wowe z wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ kwotê
2.654,- z³ na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespo³y ekono-
miczno - administracyjne szkó³  z wynagrodzeñ kwotê 300,- z³
na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 854, rozdz. 85404 - Przedszkola z
wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ      kwotê 2.409,- z³
na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki z dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka
gruntami i nieruchomo�ciami z wydatków inwestycyjnych
kwotê 15.000,-z³ oraz z dz. 853, rozdz. 85315 - Dodatki mieszka-
niowe z wydatków bie¿¹cych kwotê 10.000,- z³ na dz. 600, rozdz.
60016 - Drogi publiczne gminne kwotê 25.000,- z³ na wydatki
bie¿¹ce.

§ 7. Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji:
1) zwiêkszyæ �rodki na zadaniu "Modernizacja ul. Le�nej

w Turzy"                                                                 o kwotê    50.000,-
2) zwiêkszyæ �rodki na zadaniu "Modernizacja parku miej-

skiego"                                                                  o kwotê   72.600,-
3) zwiêkszyæ �rodki na zadaniu "Budowa Sali gimnastycz-

nej przy budynku Szko³y Podstawowej w Dobrodzieniu"
   o kwotê  100.000,-

4) zmniejszyæ �rodki na zadaniu " Wykup gruntu"
   o kwotê   15.000,-.

§ 8. Dokonaæ zmian w planie finansowym zak³adu bud¿e-
towego - Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Dobrodzieniu :

Zwiêksza siê przychody z tytu³u wp³ywów z us³ug
 o kwotê   92.572,- z³

Zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce           w kwocie  92.572,- z³,
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                  91.852,- z³.
Dokonaæ przeniesienia planu wydatków pomiêdzy para-

grafami:
Zmniejszyæ wydatki bie¿¹ce            w kwocie 100.000,- z³,
a zwiêkszyæ wydatki maj¹tkowe         o kwotê 100.000,- z³
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w tym: zakup

samochodu dostawczego                                              20.000,- z³,
stopki wibracyjnej                                                     9.500,- z³,
przecinarki do asfaltu                                                  6.500,- z³,
kamery inspekcyjnej                                             55.000,- z³,
urz¹dzenia do ci�nieniowego mycia                     9.000,- z³.

§ 9. Dokonaæ zmian w planie finansowym funduszu celo-
wego Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej.

Zwiêkszyæ planowany stan �rodków obrotowych na po-
cz¹tku roku   o kwotê  41.000,- z³

Zwiêkszyæ wydatki inwestycyjne § 6110 na zadanie Mo-
dernizacja kanalizacji w Pludrach - Osiedle Robotnicze

                                                                                  41.000,- z³.
Plan wydatków po zmianach wynosi                   117.500,- zl

1760

Uchwa³a  Nr X / 69 / 03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 lipca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta i Gminy Dobrodzieñ na 2003 rok.
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§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

§ 11.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

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

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

1761

Uchwa³a Nr VIII/79/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 18 lipca 2003 r.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

 Gerard Halama

Za³¹cznik uchwa³y Nr VIII/79/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

 z dnia 18 lipca 2003 r.

Przychody 
955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych 548 487,00   
 957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych 281 513,00   

RAZEM 830 000,00 0,00 
      

Wydatki 
010     Rolnictwo i ³owiectwo 30 000,00 0,00 
  01008   Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych 30 000,00 0,00 
    4300 Zakup pozosta³ych us³ug 30 000,00   
600     Transport i ³¹czno�æ 800 000,00 0,00 
  60014   Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 0,00 

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

300 000,00   

  60016   Drogi publiczne gminne 500 000,00 0,00 
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 500 000,00   

RAZEM 830 000,00 0,00 
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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
z pó�n. zm.), art. 109,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�n.
zm.)  - Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê      44.711,- z³
z tytu³u:
- czê�ci rekompensuj¹cej subwencji ogólnej (dz.758)
                                                                                         29.048,-
- wp³ywów z ró¿nych dochodów (dz. 801)                 3.628,-
- wp³ywów z us³ug (dz. 801)                                       1.435,-
- wp³ywów z ró¿nych dochodów (dz. 854)                     600,-
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bie¿¹ce

realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy j.s.t.
(dz. 750)                                                                                         10.000,-

Zmniejsza siê dochody bud¿etu o kwotê                 420,-z³
w tym z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (dz. 853)
                                                                                            420,-.
§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê       44.711,- z³
z przeznaczeniem na:
- wydatki bie¿¹ce (dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze stra-

¿e po¿arne)                                                                                 8.000,-
- na dotacjê dla instytucji kultury DOKiS (dz. 921, rozdz.

92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby) w tym na utrzy-
manie orkiestry 10.000,-                                                     14.500,-

- na wydatki bie¿¹ce (dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publicz-
ne gminne) na remonty dróg gminnych                            16.548,-

- na wydatki bie¿¹ce (dz. 801, rozdz. 80101 -Szko³y pod-
stawowe)                                                                                    1.088,-

- na wydatki bie¿¹ce (dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja)
                                                                                           3.645,-
- na wydatki bie¿¹ce (dz. 854, rozdz. 85404 - Przedszkola)
                                                                                             930,-

Zmniejsza siê wydatki bud¿etu o kwotê                  420,-z³
w tym na wydatki bie¿¹ce (dz.853, rozdz.85315) - Dodatki

mieszkaniowe                                                                             420,-.

§ 3. Bud¿et po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów  -                            12.556.296,12 z³
- po stronie wydatków -                               15.512.522,12 z³.
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Uchwa³a Nr IX/62/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 z dnia 27 czerwca 2003r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta i Gminy na 2003rok.

§ 4. Dokonaæ zmian pomiêdzy dzia³ami, rozdzia³ami i pa-
ragrafami.

Przenie�æ �rodki w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzêdy gmin
kwotê    33.000,-z³ z wydatków bie¿¹cych na zakupy inwestycyjne
kwotê13.000,-z³

oraz na dz.600, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne
kwotê   20.000,-z³ na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 801, rozdz. 80101 - Szko³y podsta-
wowe kwotê  10.084,-z³ z wynagrodzeñ na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdzia³a-
nie alkoholizmowi kwotê  1.000,-z³  z dotacji dla instytucji kultury
(DOKiS) na dotacjê celow¹ z bud¿etu do realizacji stowarzysze-
niom (Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Okrêg Opole Ko³o Do-
brodzieñ)

Przenie�æ �rodki w dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdzia³a-
nie alkoholizmowi kwotê   2.500,-z³ z dotacji podmiotowej z bu-
d¿etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz-
nych (Tow. Przyjació³ Dzieci) na wydatki bie¿¹ce.

W ramach �rodków przyznanych w formie dotacji dla sto-
warzyszeñ uchwa³¹ Nr VI/37/03 z dnia 3 kwietnia 2003 r.
  w kwocie  2.500,-z³, powy¿sz¹ kwotê przeznacza siê dla stowa-
rzyszeñ:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Dobrodzieñskiej
"Nasz Dom" kwotê 1.000,-z³, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szem-
rowice kwotê 1.000,-z³, Miêdzygminne Towarzystwo Regionalne
kwotê 500,-z³.

§ 5. Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji:
1) wprowadziæ zadanie "zakup pieca  co  dla Urzêdu Mia-

sta i Gminy w Dobrodzieniu"     na kwotê 13.000,-

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic
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 Na podstawie art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych   ( Dz. U. z 2003 r.  Nr 15 poz.148)
w zwi¹zku z art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o
samorz¹dzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;   2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806 ) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w la-
tach 1999-2003  ( Dz. U. Nr 150 poz. 983, Nr 162 poz. 1119; z
2000r. Nr 95 poz. 1041; z 2001r. Nr 39    poz. 459, Nr 55 poz. 574,
Nr 145 poz. 1623; z 2002r. Nr 216 poz. 1826 ) -  Rada Gminy w
Domaszowicach:

§ 1.1. Zwiêksza dochody w bud¿ecie Gminy

dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa                          8000 z³
         rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                                                        8000 z³
                 §  084- Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adni-

ków maj¹tkowych                                                                     6000 z³
            §  092 - Pozosta³e odsetki -  2000 z³

dz. 801- O�wiata i wychowanie -  150 z³
                    rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe -          150 z³
                §  201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na   realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz  innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin )usta-
wami o kwotê 150 z³

dz.  853 - Opieka spo³eczna o kwotê  -                       448 z³
rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ       -                448 z³

             §  201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê zadañ   bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej  oraz innych  zadañ zleconych   gminie  ( zwi¹zkom
gmin ) ustawami o kwotê 448 z³.

      2. Zwiêksza wydatki  w bud¿ecie Gminy

      dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa                  4000  z³
     rozdz.  7005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

           4000 z³
§     4260  -  Zakup energii         -  2000 z³
§     4300  -  Zakup us³ug pozosta³ych       -  1000 z³
§     4430  -  Ró¿ne op³aty  i sk³adki            -  1000 z³

dz. 750   Administracja publiczna                      -     2000  z³
rozdz. 75023  Urzêdy gmin     -     2000  z³

§   4300  Zakup us³ug pozosta³ych          -     2000 z³

dz. 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa                                                                                     - 2000 z³

 rozdz. 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne            - 2000 z³

§   4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  -
           1000 z³

§  4260  Zakup energii                                  -  1000 z³
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Uchwa³a Nr VII/41/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 27 czerwca 2003r.

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

dz. 801 -  O�wiata i wychowanie          - 6150 z³
rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe                       - 5150 z³

§  3240  Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów                                                                                           150 z³

§   4430  Ró¿ne  op³aty  i  sk³adki                   5000 z³
rozdz. 80110   -   Gimnazja         -  1000 z³

§  4430   Ró¿ne  op³aty  i  sk³adki             - 1000 z³

dz. 853  Opieka Spo³eczna                                         - 4213z³
 rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej          -  3765 z³
              §  4260  Zakup energii                               -    350 z³
              §  4300  Zakup us³ug pozosta³ych           - 3415  z³

rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ                       - 448 z³
             § 3110  �wiadczenia spo³eczne                      448 z³

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                    -    1000 z³
rozdz.  92109 Domy i o�rodki kultury,  �wietlice i kluby

          -1000 z³
§ 4300 z³ Zakup us³ug pozosta³ych          -  1000 z³

dz. 926 - Kultura fizyczna i sport                                  -1000 z³
    rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                                                        -1000 z³

§ 4410- Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  -
           1000 z³

3. Zmniejsza wydatki w  bud¿ecie  Gminy

dz. 754 - Bezpieczeñstwo  publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa                                                                                    - 2000 z³

rozdz. 75421 Ochotnicze stra¿e po¿arne           -   2000 z³
              § 4270 - Zakup us³ug remontowych         - 2000 z³

dz. 801 - O�wiata i wychowanie                              -  6000 z³
rozdz. 80101 Szko³y podstawowe                         - 5000 z³

              §  4260 - Zakup  energii                              - 4000 z³
              §  4270 - Zakup us³ug remontowych  -       1000 z³
rozdz. 80110 - Gimnazja                                         -  1000 z³

              §  4270 -  Zakup us³ug remontowych       - 1000 z³

dz. 853 - Opieka spo³eczna                                      - 3765 z³
rozdz. 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej           -  1765 z³

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne
         - 1415 z³

§ 4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe          - 350 z³
rozdz.85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne  us³ugi

opiekuñcze                                                                             - 2000 z³
               §  4300  Zakup us³ug pozosta³ych           - 2000 z³

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       - 1000 z³
 rozdz. 92109 - Domy i o�rodki  kultury �wietlice  i kluby

                                                                                       - 1000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych              - 1000 z³
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dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                  -  1000 z³
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe         -  1000 z³

§  4300 - Zakup us³ug pozosta³ych         -  1000 z³

4. Zmniejsza dochody w bud¿ecie Gminy

dz. 700  -  Gospodarka mieszkaniowa                   -  2000 z³
rozdz.  70005  - Gospodarka gruntami  i  nieruchomo-

�ciami                                                                                     - 2000 z³
§ 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tyt. po-

datków i op³at                                                                           - 2000 z³

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591;  2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984 i Nr 214 poz.1806/ oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych /  Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148/
a nadto art.13 pkt.2 ustawy  z dnia 2 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U.
Nr 62 poz.718/ - Rada Miejska  uchwala,  co nastêpuje :

§ 1. Zwiêkszyæ   d o c h o d y         21.502 z³

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa          2.907 z³
Rozdzia³ 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                                          1.507 z³
§ 075 - Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych                                                                          1.507 z³

Rozdzia³ 70095 - Pozosta³a dzia³alno�æ           1.400 z³
§ 084 - Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹t-

kowych                                                             1.400 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna         16.800 z³
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ         16.800 z³
§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin, pozyskane  z innych �róde³         16.800 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                          1.795 z³

Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ           1.795 z³
§ 084 - Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹t-

kowych                                                                          1.795 z³
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Uchwa³a  Nr VIII/115/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie na 2003 rok.

§ 2. Zwiêkszyæ   r o z c h o d y      417.540 z³

§ 992 - Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                                 417.540 z³

§ 3. Zmniejszyæ   w y d a t k i      603.121 z³

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ      100.000 z³
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne      100.000 z³
- wydatki maj¹tkowe                   100.000 z³

Dzia³ 630 - Turystyka           8.000 z³
Rozdzia³ 63095 - Pozosta³a dzia³alno�æ           8.000 z³
- wydatki bie¿¹ce           8.000 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna           7.000 z³
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ           7.000 z³
- wydatki bie¿¹ce           7.000 z³
w tym: dotacje  /"Caritas"/           7.000 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                     480.840 z³

Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                       20.000 z³

- wydatki maj¹tkowe /o�wietlenie ul. Wroc³awska/
                                                                                   20.000 z³

Rozdzia³ 90017 - Zak³ady gospodarki komunalnej
                                                                    458.490 z³

- wydatki maj¹tkowe      458.490 z³
Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ             2.350

§  2. Wykonanie powierza siê Wójtowi Gminy Domaszowice.

§  3  . Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

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

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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z³
- wydatki bie¿¹ce             2.350 z³

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                       7.281 z³

Rozdzia³ 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                         7.281 z³
- wydatki bie¿¹ce            7.281 z³

§ 4. Zwiêkszyæ   w y d a t k i        207.083 z³

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ        128.450 z³
Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne        128.450 z³
- wydatki maj¹tkowe /modernizacja dróg dojazd.do pól-

Braciszów,Debrzyce, Królowe/                                 128.450 z³

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                               8.000 z³

Rozdzia³ 75405 - Komendy powiatowe Policji          8.000 z³
- wydatki bie¿¹ce             8.000 z³

w tym: dotacje /KP Policji/ 8.000 z³

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa            7.000 z³
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

           7.000 z³
- wydatki bie¿¹ce            7.000 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna          16.800 z³
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ          16.800 z³
- wydatki bie¿¹ce          16.800 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                           3.681 z³

Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ             3.681 z³
- wydatki bie¿¹ce             3.681 z³

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                     40.652 z³

Rozdzia³ 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                       8.852 z³

- wydatki bie¿¹ce            3.852 z³
- wydatki maj¹tkowe /zakup kserokopiarki/              5.000 z³

Rozdzia³ 92116 - Biblioteki          20.000 z³
- wydatki bie¿¹ce          20.000 z³

Rozdzia³ 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków
                                                                                  11.800 z³

- wydatki bie¿¹ce          11.800 z³

w tym: dotacje                         11.800 z³
/Parafie: �ciborzyce Ma³e - ko�ció³ Kietlice        4.000 z³

 Równe            3.000 z³
 Bogdanowice                           3.000 z³
 Opawice - ko�ció³ Krasne Pole      1.800 z³./

Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport            2.500 z³
Rozdzia³ 92601 - Obiekty sportowe            2.500 z³
- wydatki bie¿¹ce            2.500 z³

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Og³oszenie nast¹pi przez rozplakatowanie obwieszczeñ

w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej Urzêdu oraz
og³oszenie w prasie lokalnej, a nadto w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
2002r. Nr 23 poz.220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984 i Nr 214
poz. 1806), art. 109 ustawy z dnia  26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych ( Dz.U. Nr 155 poz. 1014;  1999r.  Nr 38 poz.360,
Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778, Nr  110 poz. 1255; z 2000r. Nr 6 poz.
69,  Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz.
1251, Nr 122 poz.1315; z 2001r. Nr 45 poz 497, Nr 46 poz.499,
Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 102 poz.1116,  Nr 145 poz.1623 )
oraz art.400 ust.1, art.401 ust.1 i 5, art. 402 ust. 4-6, art.403,
art.406, art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. -  Prawo ochrony
�rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229) a nadto
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2000r.  o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62
poz.718 ) - Rada Miejska  uchwala, co nastêpuje :
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Uchwa³a Nr VIII/116/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

      z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie na 2003rok.

§ 1. W  § 7 uchwa³y Nr  IV/30/2002 Rady Miejskiej w
G³ubczycach z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu Gminy na 2003 rok :

Zmienia siê w ca³o�ci tre�æ za³¹cznika nr 11 do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Og³oszenie nast¹pi przez rozplakatowanie obwieszczeñ

w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej Urzêdu oraz
og³oszenie w prasie lokalnej, a nadto w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.  2001 r.  Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984)
oraz na podstawie art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r.  Nr 15 poz. 148)
-Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
                                                               o kwotê w z³  62.520,-
2. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych

o kwotê w z³  65.020,-
3. Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych

o kwotê w z³ 2.500,-
4. Zmian dokonaæ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniej-

szej uchwa³y.

§ 2. Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Nr III/16/02 Rady Miejskiej
w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bu-
d¿etu Gminy Kietrz na rok 2003 otrzymuje brzmienie, zgodne z
za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.  Aktualna warto�æ bud¿etu na 2003 rok w wyniku do-
konanych zmian wynosi kwotê w z³otych:

- Dochody        -                                                      15.739.939,-
- Przychody    -                                                     1.334.941,-
- Wydatki         -                                                     16.833.415,-
- Rozchody      -                                                            241.465,-

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kie-
trza.

§5. Uchwa³a niniejsza wraz z za³¹cznikami podlega, og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Kietrzu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/47/2003

Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 czerwca 2003 r.

1. Zwiêksza siê plan dochodów o kwotê w z³      62.520,-
Dz.             §         Wyszczególnienie                  kwota w z³

758 Ró¿ne rozliczenia                                  55.231,-
292 Subwencje ogólne z

bud¿etu pañstwa          55.231,-
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Uchwa³a Nr IX/47/2003
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu miejskiego w Kietrzu.

853 Opieka spo³eczna                             7.289,-
201     Dot. cel. otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realiz. zadañ
bie¿¹cych z zakresu adm.
rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami               767,-

203      Dot. cel. otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realiz.w³asnych
zadañ bie¿¹cych gmin                            6.524,-

2.  Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
        o kwotê  w z³  65.020,-

Dz.        Rozdz.  Wyszczególnienie                        kwota w z³
010 Rolnictwo i ³owiectwo                        3.000,-

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa
i sanitacyjna wsi                                3.000,-

               1. Wydatki maj¹tkowe          3.000,-
600 Transport i ³¹czno�æ                          4.000,-

60095 Pozosta³a dzia³alno�æ                        4.000,-
              1. Wydatki bie¿¹ce          4.000,-
700 Gospodarka mieszkaniowa          10.000,-

70095 Pozosta³a dzia³alno�æ                      10.000,-
               1. Wydatki maj¹tkowe    10.000,-
801 O�wiata i wychowanie                      5.231,-

80110  Gimnazja                                                       5.231,-
              1. Wydatki bie¿¹ce       5.231,-
              w tym w szczególno�ci:
              - wynagrodzenia i pochodne     5.231,-
853 Opieka spo³eczna                                    7.289,-

85315 Dodatki mieszkaniowe                        6.524,-
              1. Wydatki bie¿¹ce       6.524,-

85395  Pozosta³a dzia³alno�æ                                       765,-
              1. Wydatki bie¿¹ce        765,-
900 Gospodarka komunalna            35.500

i ochrona �rodowiska
9001   Gospodarka �ciekowa

i ochrona wód            9.500,-
              1. Wydatki bie¿¹ce     9.500,-

90004 Utrzymanie zieleni w
miastach i wsiach          13.000,-

              1. Wydatki bie¿¹ce     13.000,-
90095Pozosta³a dzia³alno�æ                       13.000,-

              1. Wydatki bie¿¹ce     13.000,-

3. Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych
             o kwotê w z³ 2.500,-

Dz.      Rozdz.    Wyszczególnienie                       kwota w z³
700 Gospodarka mieszkaniowa                      2.500,-

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomo�ciami            2.500,-

               1. Wydatki bie¿¹ce    2.500,-
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IX/47/2003

Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 czerwca 2003 r.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717), art. 5
i 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 96, poz.874), oraz art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz.
409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826), Rada
Miejska w Kluczborku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ stawek rocznych podatku od
nieruchomo�ci w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1) od gruntów:

a)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków - 0,56 z³ od 1 m2 powierzchni,

b)  pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,38 z³ od 1 ha powierzchni,

c)  pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,22z³ od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich czê�ci:

a)  mieszkalnych - 0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

b)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej:

- o powierzchni  do 10.000m2 w³¹cznie - 15,60 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,

- o powierzchni powy¿ej 10.000m2 - 14,60 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

c)  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 7,20 z³
od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej,

d)  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych - 3,46 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,

e)  pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci, po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 5,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

3)  od budowli - 2% ich warto�ci.

§ 2. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:

a) stanowi¹ce mienie komunalne gminy Kluczbork nie
oddane w posiadanie zale¿ne,

b) bêd¹ce w posiadaniu gminnych jednostek organiza-
cyjnych, zajête na potrzeby administracyjne,

c) stodo³y lub ich czê�ci, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³al-
no�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na.

2. Zwalnia siê z podatku le�nego lasy:

a) stanowi¹ce mienie komunalne Gminy Kluczbork, nie-
oddane w posiadanie zale¿ne,

b) bêd¹ce w posiadaniu gminnych jednostek organiza-
cyjnych, zajête na potrzeby administracyjne.

§ 3. Wzory formularzy do podatku od nieruchomo�ci, rol-
nego i le�nego dla osób fizycznych okre�la za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y. Wzory formularzy(deklaracji) do podatku od nierucho-
mo�ci, rolnego i le�nego dla osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie maj¹cych osobowo�ci prawnej okre�la za-
³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/18/02 Rady Miejskiej w Klucz-
borku z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek po-
datku od nieruchomo�ci, zmiana do uchwa³y Nr VI/45/03 z dnia
26 lutego 2003 r. i uchwa³a Nr XI/97/03 Rady Miejskiej w Klucz-
borku z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku
le�nego.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Kluczborka.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

  Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia
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Uchwa³a XIV/135/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomo�ci.
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Na podstawie art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.
Nr 15 poz. 148 z pó�n. zm.), oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.

1768

Uchwa³a Nr VIII/50/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 9 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Powiatu Oleskiego /Ziemskiego/.

 
Lp  Dz.  §  Wyszczególnienie                                            Kwota(z³)Pochodzenie �rodków 
 
1  801    O�wiata i wychowanie                                                   20248  w³asne   

75 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych 
               Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorial- 
               nego oraz innych umów o podobnym charakterze             200  w³asne  

 
    083  Wp³ywy z us³ug                                                                  20000  w³asne  
  
    097  Wp³ywy z ró¿nych dochodów                                           48  w³asne 
2  853    Opieka spo³eczna                                                   17928     

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na  
              realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu         17928  dotacja   

3  921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  18864     
270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ  
          bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów 
         (zwi¹zków powiatów) samorz¹dów województw,  
           pozyskane z innych �róde³                                     18864  w³asne   

                                                                                                               RAZEM          5 7040     
 

§2. Zmniejszyæ plan wydatków powiatu o kwotê 10.050 z³,
w tym:

Lp  Dz.  Roz.  Wyszczególnienie                     Kwota (z³)  Pochodzenie �rodków   
1  758    Ró¿ne rozliczenia                                3000     
    75818  Rezerwy ogólne i celowe                                3000                     w³asne   
      - wydatki bie¿¹ce                                3000     
2  801    O�wiata i wychowanie                                6250     
    80102  Szko³y podstawowe specjalne                  6250                      w³asne   
      - wydatki bie¿¹ce, w tym:                              6250     
      - dotacja       
      Dotacja dla Miasta i Gmina Praszka na 
                                           wydatki bie¿¹ce zwi¹zane 
                                          z funkcjonowaniem Zespo³u Placówek Specjalnych 
   
3  921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    800     
    92195  Pozosta³a dzia³alno�æ                                     800                    w³asne   
      - wydatki bie¿¹ce                                     800     
 
                                                                                            RAZEM             10.050 

Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) - Rada Powiatu w Ole�nie uchwa-
la, co nastêpuje:

§1. Zwiêkszyæ plan dochodów powiatu o kwotê 57.040 z³,
w tym:
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§3. Zwiêkszyæ plan wydatków powiatu o kwotê 67.090 z³,
w tym:

lp  Dz.  Ró¿.  Wyszczególnienie    Kwota (z³)  Pochodzenie �rodków 
  
1  801    O�wiata i wychowanie     27298     
    80111  Gimnazja specjalne     6250                 w³asne   
      - wydatki bie¿¹ce, w tym:     6250     
      - dotacja       
      Dotacja dla Miasta i Gminy Praszka  
                                           na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z funkcjonowaniem 
                                           Zespo³u Placówek Specjalnych   
    80120  Licea ogólnokszta³c¹ce     20800                w³asne   
      - wydatki bie¿¹ce     20 800     
      - p³ace i pochodne     20000     
    80130  Szko³y zawodowe     248                  w³asne   
      - wydatki bie¿¹ce     248     
2  853    Opieka spo³eczna     20928     
    85302  Domy pomocy spo³ecznej    17928                  dotacja  
      - wydatki bie¿¹ce, w tym:     17928     
      - dotacja      7000     
     Dotacja  przeznaczona dla Domu Pomocy  
                             Spo³ecznej dla Doros³ych, prowadzonego  
                            Przez Zgromadzenie Sióstr w Borkach Wielkich     
    85395  Pozosta³a dzia³alno�æ     3000                  w³asne   
      - wydatki bie¿¹ce, w tym:     3000     
      - dotacja      3000     

Dotacja przeznaczona dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació³
Sprawnych Inaczej przy Zespole Placówek Specjalnych w Praszce, z
przeznaczeniem na organizacjê festynu powiatowego dla osób niepe³-
nosprawnych.

3  921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  18864     
    92195  Pozosta³a dzia³alno�æ     18864                  w³asne   
      - wydatki bie¿¹ce     18864     
                                                            RAZEM  67090    

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus
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Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z
pó�n. zm.) oraz art. 4 pkt.1÷5 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze-
�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
Nr 132 poz.622 z pó�n.zm.) po zasiêgniêciu opinii Pañstwowe-
go Terenowego Inspektora Sanitarnego w Kêdzierzynie-Ko�lu -
Rada Gminy Paw³owiczki uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci
i porz¹dku na terenie nieruchomo�ci oraz rozliczania �wiadczo-
nych us³ug usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych w postaci "Regulaminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku na
terenie Gminy Paw³owiczki", stanowi¹cego za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr 174/XXX/97 Rady Gminy Paw³o-
wiczki z dnia 20 listopada 1997r. w sprawie szczegó³owych za-
sad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Paw³o-
wiczki.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Paw-
³owiczki.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego   i wchodzi w ¿ycie w terminie
14 dni od daty og³oszenia, a ponadto podlega og³oszeniu na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Paw³owiczkach.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

          Jerzy  Treffon

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 38/XI/03

Rady Gminy Paw³owiczki
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

REGULAMIN
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie

Gminy Paw³owiczki

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala:
1) szczegó³owe wymagania i warunki utrzymania czysto-

�ci i porz¹dku na terenie nieruchomo�ci znajduj¹cych siê w
Gminie,

2) sposób obliczania górnej stawki op³at z tytu³u �wiad-
czonych us³ug zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.

§ 2.1. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie u.c.p. - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

13 wrze�nia 1996 r.  o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 132, poz. 622    z pó�niejszymi zmianami);

2) ustawie o odpadach - nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) ,

3) odpadach komunalnych drobnych - nale¿y przez to
rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach,
które ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê mog¹ byæ zbierane
w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomo�ci ,

4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - nale-
¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu przepi-
sów ustawy o odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary i
masê nie mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wy-
posa¿enie nieruchomo�ci,

5) odpadach ro�linnych - nale¿y przez to rozumieæ odpa-
dy powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji i uprawiania publicznych i
prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie od-
pady pochodzenia ro�linnego z targowisk i cmentarzy;

6) ZUK - nale¿y przez to rozumieæ Zak³ad Us³ug Komunal-
nych, spe³niaj¹cy wymagania przepisów ustawy z 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska    (Dz. U. Nr 62 poz. 627) i
ustawy u.c.p., prowadz¹cy dzia³alno�æ w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

7) przedsiêbiorstwie wywozowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorstwo
upowa¿nione, w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p., do �wiad-
czenia us³ug w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunal-
nych lub opró¿niania i transportu nieczysto�ci ciek³ych.

2. Pojêcia inne od zdefiniowanych w ust. 1 pkt. 4-8, s¹
zgodne z przepisami ustaw, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3.

§ 3. Regulamin obowi¹zuje:
1) w³a�cicieli nieruchomo�ci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów, do których tytu³

prawny ma Gmina.

Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czysto-

�ci na nieruchomo�ciach oraz terenach u¿ytku publicznego

§ 4.1. W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ obowi¹zani do
utrzymania na jej terenie czysto�ci, porz¹dku oraz nale¿ytego
stanu sanitarno-higienicznego.

2.W³a�ciciele nieruchomo�ci lub inne podmioty wskaza-
ne ustaw¹ u.c.p. maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego uprz¹tniêcia
ze �niegu, lodu, b³ota oraz innych zanieczyszczeñ z chodnika
bezpo�rednio przyleg³ego do nieruchomo�ci.

3. Obowi¹zek okre�lony w ust. 2 dotyczy tak¿e innych czê-
�ci nieruchomo�ci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.

§ 5.1. Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodnika ze �niegu i lodu
powinien byæ realizowany przez:
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Uchwa³a Nr 38/XI/03
Rady Gminy Paw³owiczki

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie szczegó³owych wymagañ i warunków  utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy .
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1) odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w ru-
chu pieszych lub pojazdów,

2) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograni-
czaj¹cych �lisko�æ chodnika, przy czym piasek, popió³ lub inne
materia³y u¿yte do tych celów nale¿y uprz¹tn¹æ   z chodnika nie-
zw³ocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia uprz¹tniête z chodników powinny byæ
gromadzone w pojemnikach na odpady.

3. Zakazuje siê zgarniania �niegu, lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.

§ 6.1. W³a�ciciele nieruchomo�ci, na których znajduj¹
siê tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹ obo-
wi¹zek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na �mieci
i ich opró¿niania z czêstotliwo�ci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nie-
niu.

2. W przypadku, gdy na terenie nieruchomo�ci jest pia-
skownica dla dzieci, nale¿y wykonywaæ regularn¹ wymianê pia-
sku.

3. Obowi¹zek okre�lony w ust.1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹-
cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowa-
nym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz.602, z pó�n. zm.) oraz, w
odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiê-
biorców korzystaj¹cych z takich przystanków.

§ 7.Na nieruchomo�ciach lub ich czê�ciach takich jak
chodniki, podwórka itp.:

1)mycie samochodów mo¿e siê odbywaæ jedynie pod
warunkiem, ¿e powstaj¹ce �cieki odprowadzane s¹ do kanali-
zacji miejskiej lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich
usuniêcie, zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w
szczególno�ci �cieki takie nie mog¹ byæ bezpo�rednio odpro-
wadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2) dora�ne naprawy i regulacje samochodów, z wy³¹cze-
niem napraw blacharsko-lakierniczych, mog¹ siê odbywaæ tyl-
ko w miejscach do tego celu wyznaczonych  i pod warunkiem, ¿e
powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w pojemnikach do tego
przeznaczonych.

§ 8. 1.Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieru-
chomo�ci powinny byæ gromadzone   w urz¹dzeniach odpowia-
daj¹cych wymaganiom okre�lonym w niniejszym Regulaminie,
natomiast nieczysto�ci ciek³e w zbiornikach bezodp³ywowych
odpowiadaj¹cych wymaganiom wynikaj¹cym z przepisów od-
rêbnych, w szczególno�ci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126,
z pó�n.zm.).

2.Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce w
zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomo�ci dzia³al-
no�ci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie
mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych do groma-
dzenia odpadów komunalnych. Szczegó³owe zasady postêpo-
wania z tymi odpadami okre�laj¹ przepisy odrêbne.

3.Odpady inne ni¿ wymienione w ust. 1 i 2, powstaj¹ce na
terenie nieruchomo�ci, nale¿y gromadziæ oddzielnie, a zasady
gospodarowania takimi odpadami okre�laj¹ przepisy odrêbne.

§ 9. Powstaj¹ce na terenie nieruchomo�ci odpady powin-
ny byæ zbierane do oznakowanych pojemników.

§ 10.1. Pojemniki nale¿y ustawiaæ:
1) w granicach nieruchomo�ci w miejscu:
a) trwale oznaczonym,
b)posiadaj¹cym równ¹ i utwardzon¹ nawierzchniê, zabez-

pieczon¹ przed zbieraniem siê wody i b³ota,

c)³atwo dostêpnym dla ich u¿ytkowników i dla pracowni-
ków przedsiêbiorstwa wywozowego,

2)w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwo�ci i
utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomo�ci lub osób trzecich.

2.W³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany utrzymywaæ
miejsce ustawienia pojemników w czysto�ci i porz¹dku.

3.Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników ponosi w³a�ciciel nieruchomo�ci.

§ 11.1. W³a�ciciel nieruchomo�ci ma obowi¹zek :
1)wyposa¿enia nieruchomo�ci w pojemnik, o którym

mowa w § 9, poprzez zakup, wydzier¿awienie od przedsiêbior-
stwa wywozowego lub w inny sposób, ustalony w drodze umo-
wy z przedsiêbiorstwem wywozowym lub innym uprawnionym
podmiotem;

2) utrzymywaæ pojemniki w stanie porz¹dkowym, sanitar-
nym i technicznym, umo¿liwiaj¹cym korzystanie z nich bez prze-
szkód i powodowania zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników.

2.Liczbê niezbêdnych pojemników okre�la siê w oparciu o:
1)liczbê sta³ych mieszkañców nieruchomo�ci,
2)wymagan¹ w § 13 Regulaminu czêstotliwo�æ opró¿nia-

nia.

§ 12.1. W³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany zapew-
niæ pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowego dostêp do
pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów,
w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nienie pojemników bez nara¿e-
nia na szkodê ludzi, budynków b¹d� pojazdów.

2. Obowi¹zki okre�lone w ust.1 dotycz¹ tak¿e dostêpu do
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczysto�ci ciek³ych.

§ 13.1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny byæ
usuwane z terenu nieruchomo�ci okresowo, w terminach uzgod-
nionych z przedsiêbiorstwem wywozowym, ale z czêstotliwo�ci¹
co najmniej:

a) raz na dwa tygodnie - w okresie od 1 pa�dziernika  do
31  maja ,

b) raz na miesi¹c - w pozosta³ym okresie roku,
2)odpady opakowaniowe zbierane selektywnie w pojem-

nikach lub workach polietylenowych - raz na kwarta³,
3)pozosta³e odpady komunalne zmieszane - na zg³osze-

nie.
2.Nieczysto�ci ciek³e powinny byæ usuwane z nierucho-

mo�ci z czêstotliwo�ci¹ uzgodnion¹ z zarz¹dc¹ stacji zlewnej
oraz zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu zbiornika bezodp³ywowego
i wyp³ywowi tych nieczysto�ci do ziemi i wód gruntowych.

§ 14. W sytuacjach wyj¹tkowego krótkotrwa³ego zwiêk-
szenia ilo�ci odpadów komunalnych dozwolone jest gromadze-
nie ich w szczelnych workach z tworzywa,  zakupionych w ZUK
Baborów .

§ 15.1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na
odpady komunalne �niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gru-
zu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych
i wybuchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alno�ci gospodarczej.

2.Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych (tak¿e odpadów ro�linnych).

3.Obowi¹zki okre�lone w ust. 1-3 stosuje siê odpowied-
nio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych,
przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku pu-
blicznego.

§ 16.1. Dla potrzeb dobrowolnej, nieodp³atnej, selektyw-
nej zbiórki odpadów, organizuje siê centralne punkty zbiórki od-
padów - za³¹cznik nr 1.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 91 - 7121 -     Poz.1769

2.Centralne punkty zbiórki odpadów wyposa¿one s¹ w
pojemniki:

1)niebieskie - do zbiórki makulatury,

2)zielone - na szk³o opakowaniowe,

3)¿ó³te - na opakowania z PET,

4)czerwone - na puszki aluminiowe

Rozdzia³ 3
Rozliczanie us³ug w zakresie postêpowania z odpada-

mi komunalnymi i nieczysto�ciami ciek³ymi oraz sposób okre-
�lania górnej stawki op³aty z tytu³u �wiadczenia tych us³ug

§ 17.1. Górn¹ stawkê op³aty za gromadzenie, transport,
odzyski lub unieszkodliwianie odpadów okre�la siê dla nastê-
puj¹cych rodzajów zabudowy:

1)osiedlowa wielorodzinna z ogrzewaniem centralnym (np.
blokowa nowa),

2)wielorodzinna z ogrzewaniem indywidualnym (np. blo-
kowa stara),

3)osiedlowa jednorodzinna (np.:  domy jednorodzinne w
zwartej zabudowie miejskiej lub wiejskiej) z ogrzewaniem indy-
widualnym,

4)jednorodzinna rozproszona (wiejska).

2.Górn¹ stawkê op³aty, o której mowa w ust. 1, oblicza siê
w oparciu o :

1)jednostkowe koszty zbiórki i transportu odpadów z ro-
dzajów zabudowy, o których mowa w ust. 1, w roku poprzednim,

2)    liczbê sta³ych mieszkañców,

3)czêstotliwo�æ opró¿niania pojemników,  okre�lon¹ w
§ 13 Regulaminu.

§ 18.1. W³a�ciciel nieruchomo�ci obowi¹zany jest do
zawarcia umowy na odbiór odpadów .

2.W³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹zany jest do pobie-
rania, przechowywania  i okazywania, na zasadach okre�lonych
w ustawie u.c.p., dowodów usuniêcia ustalonej ilo�ci odpadów
w sposób zgodny z postanowieniami tej ustawy.

3.W³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany do udziela-
nia przedsiêbiorstwu wywozowemu informacji niezbêdnych dla
ustalenia tre�ci umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny
z wymaganiami okre�lonymi w niniejszym Regulaminie.

Rozdzia³ 4
Obowi¹zki w³a�cicieli zwierz¹t domowych

§ 19.1. Osoby bêd¹ce w³a�cicielami lub opiekunami
psów i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawo-
wania w³a�ciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w tym, w szcze-
gólno�ci nie pozostawiania bez dozoru, je¿eli zwierzê nie jest
nale¿ycie uwi¹zane lub nie znajduje siê w pomieszczeniu za-
mkniêtym b¹d� na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿li-
wiaj¹cy samodzielne wydostanie siê zwierzêcia z niego.

2.Zakazuje siê szczucia psów lub doprowadzania ich do
stanu, w którym pies mo¿e staæ siê niebezpieczny dla cz³owieka
lub zwierzêcia.

§ 20.1. Na tereny u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wy-
prowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest
dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych i pod warun-
kiem, ¿e pies ma kaganiec, a w³a�ciciel (opiekun) ma mo¿li-
wo�æ sprawowania bezpo�redniej kontroli nad jego zachowa-
niem.

2.Przewo¿enie zwierz¹t �rodkami komunikacji publicznej
jest mo¿liwe tylko na zasadach ustalonych przez przewo�nika.

3.Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t
do obiektów u¿yteczno�ci publicznej, oraz na teren innych ogól-
nodostêpnych nieruchomo�ci i pomieszczeñ, je¿eli zakaz taki
wynika z wyra�nego oznakowania dokonanego przez w³a�cicie-
la nieruchomo�ci (placówki lub obiektu).

§ 21.1. W³a�ciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani
do usuniêcia spowodowanych przez  nie zanieczyszczeñ na klat-
kach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków s³u-
¿¹cych do u¿ytku publicznego a tak¿e na terenach u¿ytku pu-
blicznego takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleñce itp.

2.Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic i in-
nych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci.

§ 22. Obowi¹zek usuwania pad³ych lub zabitych zwierz¹t
domowych nale¿y  do:

a) osób posiadaj¹cych zwierzê,

b) w³a�ciciela nieruchomo�ci w przypadku, gdy pad³e lub
zabite zwierzêta by³y bezdomne,

c) zarz¹dcy drogi , gdy zwierze znajduje siê w obrêbie pasa
drogowego,

d) Gminy,  w odniesieniu do pozosta³ych terenów.

Rozdzia³ 5
Wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowi de-

ratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 23.1. Wprowadza siê obowi¹zek przeprowadzenia na
terenie Gminy Paw³owiczki raz w roku obowi¹zkowej deratyzacji
obejmuj¹cej wszystkie nieruchomo�ci.

2. W przypadku pogorszenia siê sytuacji epidemiologicz-
nej mog¹ byæ ustalone dodatkowe terminy przeprowadzenia
akcji deratyzacji.

3. W³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do zaopatrze-
nia siê w �rodki gryzoniobójcze oraz przeprowadzenie deratyzacji

Rozdzia³ 6
Sankcje z tytu³u naruszenia postanowieñ Regulaminu

§ 24. Naruszenie obowi¹zków zawartych w Regulaminie
podlega postêpowaniu w sprawach o wykroczenia i zgodnie z
art. 10 ust. 2a ustawy z 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto-
�ci i porz¹dku w gminach; czyny tego rodzaju s¹ zagro¿one kar¹
grzywny.
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Lp  Miejscowo�æ                                                          Adres 
    
l  MACIOWAKRZE                     ul. Wyzwolenia    
2                                                       ul. Spó³dzielcza    
3  DOBROS£AWICE                    ul. Wiejska    
4  DOBIESZOW                            ul. G³ówna    
5  OSTRO¯NICA                           ul. Ko�cielna    
6                                                              ul. Przedborowska     
7                                                    ul. Wyzwolenia 88     
8                                                          ul. Wyzwolenia 66     
9                                                          ul. Wyzwolenia 66     
10   PAW£OWICZKI                       ul. Wyzwolenia 3     
11                                                        ul. Magnoliowa 20                                                  
12                                                        ul. Lipowa 
     
13  UCIESZKOW                          ul. G³ówna 
     
14                                                   ul. Kozielska     
15                                                   ul. Le�na    
16     GRUDYNIA  WIELKA          ul. Le�na     
17                                                   ul. Le�na     
18                                                   ul. Le�na 
    
19  MILICE                              ul. G³ówna 
   
20  BORZYS£AWICE                 ul. Maj¹tkowa 
    
21  KARCHOW                             ul. G³ówna 
    
22                                                     zatoczka autobusowa    
23  GO�CIÊCIN                           ul. Parkowa    
24                                ul. Górna 
 
25                                                         ul. Kozielska  
26  URBANOWICE                      Osiedle  
27 Osiedle 
28 Osiedle 
 
 
29  TRAWNIKI                            ul. Szkolna 

30  NACZÊS£AWICE                ul. Spó³dzielcza    
31 ul. Piêkna 

   
32  RADOSZOWY                   ul. G³ówna 
   
33  JAKUBOWICE                    ko³o przystanku 

Za³¹cznik nr 1

Miejsca centralnych punktów selektywnej zbiórki odpadów
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Na podstawie art. 18 ust.1 w zwi¹zku z art. 40 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.
Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984 oraz Nr 214 poz. 1806.) i art. 17
ust. 1-3 w zwi¹zku z art. 15 ust. 2  ustawy z dnia 7 wrze�nia
1991r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329, Nr 106
poz. 496; z 1997r.Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943;  z 1998 r.
Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz.
239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122
poz. 1320;  z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615;  z 2002 r. Nr 41
poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683;
z 2003 r. Nr 6 poz. 65.) - Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1.Zapewnia siê bezp³atny transport i opiekê w czasie
przewozu lub zwrot kosztów przejazdu �rodkami komunikacji
publicznej, je¿eli droga dziecka z domu do szko³y, w obwodzie
którym dziecko mieszka przekracza:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkó³ podstawowych,
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkó³ podstawo-

wych oraz uczniów gimnazjów.
2.Zapewnia siê bezp³atny transport i opiekê w czasie prze-

wozu do najbli¿szej szko³y podstawowej, gimnazjum lub pla-
cówki wymienionej w art. 2 pkt 5, do której uczniowie zostali
skierowani przez organy wymienione w art. 71 b ust 5 - 5b usta-
wy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty.

§ 2. 1.Uczniom szkó³ prowadzonych przez Gminê Wo³czyn
oraz wychowankom oddzia³ów przedszkolnych prowadzonych
przez te szko³y, a tak¿e wychowankom przedszkoli nie spe³niaj¹-
cym kryteriów wymienionych w § 1 ust. 1 lub 2, umo¿liwia siê
przejazd do szko³y/przedszkola i/lub z powrotem �rodkami trans-
portu organizowanego przez Gminê w celu dowozu uczniów:

1) zamieszka³ych we w³a�ciwych obwodach szkolnych, po
wniesieniu op³aty w wysoko�ci   ustalonej w § 3,

2) zamieszka³ych poza w³a�ciwym obwodem szkolnym w
przypadku, gdy w �rodkach transportu  organizowanego przez

Gminê na danej trasie bêd¹ wolne miejsca, po wniesieniu op³aty
w   wysoko�ci ustalonej w § 3.

2.Zgodê na korzystanie z przejazdów, o których mowa w
ust. 1, wydaje organ prowadz¹cy po zapewnieniu przewozów, uczniom
uprawnionym do bezp³atnego dowozu i opieki w czasie przejazdu do
szko³y, w obwodzie którym mieszka uprawniony uczeñ.

§ 3. 1.Op³ata miesiêczna za korzystanie z przejazdów
uczniów szkó³ wymienionych w § 2 ust. 1, wynosi 5 z³.

2.Op³ata miesiêczna za korzystanie z przejazdów wycho-
wanków oddzia³ów przedszkolnych lub wychowanków przed-
szkoli wymienionych w § 2 ust. 1 wynosi 7 z³.

3. W przypadku korzystania z przejazdów tylko w jedn¹
stronê op³ata wynosi 50 % op³aty miesiêcznej.

4.Op³ata okre�lona w ust. 1 i 2 nie ulega zmniejszeniu w
przypadku nie korzystania z przejazdów.

§ 4. 1.Op³atê miesiêczn¹ rodzice lub prawni opiekunowie
uczniów wnosz¹ do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca w placówce, do
której uczeñ lub wychowanek uczêszcza.

2.Op³ata jest dochodem Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³-
czyna oraz dyrektorom szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez
Gminê Wo³czyn.

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi  w ¿ycie z up³ywem
14 dni od dnia og³oszenia, nie wcze�niej jednak, jak z dniem
1 wrze�nia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski
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Uchwa³a  Nr  IX / 89 / 2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie zasad odp³atno�ci za dojazdy uczniów gimnazjum i szkó³ podstawowych,
prowadzonych przez Gminê Wo³czyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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. 34 ust 6, art. 37 ust. 3 , art. 68 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami
( Dz. U. z 2000 r.  Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721) -  Rada
Gminy Tu³owice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W paragrafie 4 uchwa³y Rady Gminy Nr XXIII/169/01 z dnia
1 marca 2001 r. w sprawie okre�lenia zasad nabywania, zbywania i

obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata dodaje siê ust. 2 o tre�ci:

" wysoko�æ bonifikat,  o których mowa w ust. 1 , ulega zmniej-
szeniu o warto�æ zwaloryzowanej kaucji wp³aconej na zabezpiecze-
nie pokrycia nale¿no�ci z tytu³u najmu lokalu".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-

jewództwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opubli-
kowania.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

Teresa Kucharzak-Juszczyk

1771

Uchwa³aNr X/86/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci  gruntowych oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 91 -7124 - Poz.1772-1773

W dniu 30 pa�dziernika 2003 r.,  na wniosek przedsiêbior-
cy: Brzeskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z
o.o. z siedzib¹ w Brzegu, ul. Myczkowskiego 3, Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki postanowi³ udzieliæ przedsiêbiorcy konce-
sji na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/1096/4594/W/OWR/2003/MB
oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/1068/4594/W/
OWR/2003/MB.

Uzasadnienie:
W toku postêpowania administracyjnego, na podstawie

analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, ¿e Koncesjo-
nariusz:

1) zosta³ wpisany w dniu 17 kwietnia 2003 r. do Krajowe-
go Rejestru S¹dowego pod nr KRS 0000157459 w S¹dzie Re-
jonowym w Opolu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Re-
jestru S¹dowego,

2) spe³nia warunki okre�lone w art. 33 ust. 1 pkt 1 - 4
ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególno�ci jest w stanie
pozyskaæ �rodki finansowe w wielko�ci gwarantuj¹cej prawi-
d³owe wykonywanie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wy-
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INFORMACJA

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

 o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki  z dnia 30 pa�dziernika 2003 r. w sprawie udzielenia koncesji na
wytwarzanie ciep³a oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla Brzeskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

z siedzib¹ w Brzegu.

twarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a,  ma mo¿li-
wo�ci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia-
³alno�ci oraz zatrudnia osoby o w³a�ciwych kwalifikacjach za-
wodowych,

3) nie znajduje siê w postêpowaniu upad³o�ciowym ani w
likwidacji.

Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ okoliczno�ci okre-
�lone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne.

Okres wa¿no�ci koncesji zosta³ ustalony na okres od dnia
5 listopada 2003 r. do dnia 5 listopada 2013 r., tj. na okres
10 lat, zgodnie z wnioskiem przedsiêbiorcy.

Z upowa¿nienia Prezesa
 Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Wincenty Rêkas

 pomiêdzy Powiatem Nyskim, reprezentowanym przez:
Starostê Nyskiego - Zbigniewa Majkê
Cz³onka Zarz¹du  - Jerzego Dunaja
a Gmin¹ G³ucho³azy , reprezentowan¹ przez :
Burmistrza G³ucho³az - Edwarda Szupryczyñskiego

w sprawie dotacji z bud¿etu Gminy G³ucho³azy.

§ 1. Na podstawie art. 117a ustawy z dnia 26 listopada
1998r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 , póz. 148 z
pó�n. zm.  ) oraz w wykonaniu uchwa³y Nr IX/59/03 Rady Miej-
skiej w G³ucho³azach z dnia 27czerwca 2003 r.  -  Gmina G³ucho-
³azy udziela  Powiatowi Nyskiemu  dofinansowania w kwocie
14.000 z³ (czterna�cie tysiêcy) z przeznaczeniem na realizacjê
zadañ bie¿¹cych Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Nysie.

§   2.1. Powiat Nyski zobowi¹zuje siê do wykorzystania
dotacji na cel, o którym mowa w § 1.

2. W przypadku niezgodnego z celem oznaczonym w Po-
rozumieniu przeznaczenia dotacji, Gmina G³ucho³azy zastrzega
sobie prawo ¿¹dania zwrotu udzielonej dotacji w ca³o�ci lub w
czê�ci, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Powiat we-
zwania do zap³aty z Urzêdu Miejskiego w G³ucho³azach.

§ 3.1. Dotacja zostanie przekazana na wskazany rachu-
nek bankowy Powiatu w terminie 7 dni od daty podpisania ni-
niejszego Porozumienia.

2. Powiat Nyski zobowi¹zuje siê do rozliczenia i przedsta-
wienia Gminie G³ucho³azy sprawozdania z wykorzystania dota-
cji w terminie do 15 grudnia 2003r.

3. Do rozliczenia Powiat do³¹czy uwierzytelnione kseroko-
pie faktur.

§ 4. Zmiany i uzupe³nienia do Porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewa¿no�ci.

§5. Ewentualne spory powsta³e na tle wykonania Porozu-
mienia, strony poddaj¹ w³a�ciwemu rzeczowo s¹dowi po-
wszechnemu.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami
Porozumienia , maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilne-
go.

§ 7. Porozumienie mniejsze sporz¹dzono w 4-ch jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla ka¿dej ze
stron.

§ 8. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
og³oszenia.

Burmistrz                                   Starosta
Edward Szupryczyñski          Zbigniew Majka
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POROZUMIENIE  Nr 8/2003

zawarte w dniu 17 wrze�nia 2003r.

Cz³onek Zarz¹du
Jerzy Dunaj



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 91  Poz.1774         -7125 -

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806  ), art. 128 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (  Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148 . ) oraz § 15 ust. 1 uchwa³y
Nr III/24/02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok ( Dz. Urz.
Woj. Opolskiego  Nr 39, poz. 882  )  zarz¹dza siê,  co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr III/24/02 z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Byczy-
na na 2003 rok.

§ 2. Zwiêkszyæ dochody bud¿etu  Gminy na 2003 rok
                                                         o kwotê         23.748 z³
Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu Gminy na 2003 rok

     o kwotê                     23.748 z³.

§ 3. 1.Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków  zadañ zleconych           o kwotê  5.036 z³,
jak za³¹cznik nr 1.

2.Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu do-
chodów i wydatków zadañ w³asnych             o kwotê   18.712 z³.
jak za³¹cznik nr 2.

3.Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu wydatków
zadañ w³asnych                                                       o kwotê  1.000 z³,
jak za³¹cznik nr 3.

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

2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Burmistrz
Ryszard Gruner

     Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia Burmistrza Byczyny
Nr  83/03 z dnia  30 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ zleconych

I. Zwiêkszyæ  plan dochodów bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                       o kwotê 5.036  z³
Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie          4.735 z³
Rozdzia³ 80101 szko³y podstawowe           4.735 z³
§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿e-

tu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administra-
cji rz¹dowej oraz  innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom
gmin ) ustawami                        4.735 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna               301 z³
Rozdzia³ 85395 pozosta³a dzia³alno�æ 301 z³
§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿e-

tu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administra-
cji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom
gmin ) ustawami                           301 z³
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Zarz¹dzenie Nr 83/03
Burmistrza Byczyny

       z dnia  30 czerwca 2003 r.

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

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na
2003 rok                                                  o kwotê                  5.036  z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie          4.735 z³
Rozdzia³ 80101 szko³y podstawowe           4.735 z³
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydak-

tycznych i ksi¹¿ek                                                              4.735 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna 301 z³
Rozdzia³ 85395 pozosta³a dzia³alno�æ 301 z³
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne 301 z³

   Za³¹cznik nr 2
do Zarz¹dzenia Burmistrza Byczyny
Nr  83/03 z dnia  30 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ w³asnych

I. Zwiêkszyæ  plan dochodów bud¿etu Gminy na
2003 rok                                                      o kwotê         18.712  z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna             18.712 z³
Rozdzia³ 85315 dodatki mieszkaniowe     18.712 z³
§ 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿e-

tu pañstwa na realizacjêw³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹z-
ków gmin )                                                                         18.712z³

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na
2003 rok o kwotê                                                    18.712  z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna             18.712 z³
Rozdzia³ 85315 dodatki mieszkaniowe       18.712 z³
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne      18.712 z³

          Za³¹cznik nr 3
do Zarz¹dzenia Burmistrza Byczyny
 Nr  83/03 z dnia  30 czerwca 2003 .

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu  wydatków zadañ w³asnych

I. Zmniejszyæ  plan wydatków bud¿etu Gminy na
2003 rok                                         o kwotê                1.000  z³
Dzia³ 700 gospodarka mieszkaniowa 1.000 z³
Rozdzia³ 70095 pozosta³a dzia³alno�æ           1.000 z³
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                                         200 z³

§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych 800 z³.
II .  Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
na 2003 rok                                                  o kwotê 1.000  z³
Dzia³ 700 gospodarka mieszkaniowa 1.000 z³
Rozdzia³ 70005 gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                              1.000 z³
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych   1.000 z³



  Poz.1775
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 91                                       -7126 -

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

§  1. 1)  Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie docho-
dów                                w kwocie           7.980 z³

w tym:

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie
                                            w kwocie           5.288 z³

Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe
                       w kwocie  236 z³

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie  / zwi¹zkom gmin /
ustawami           w kwocie  236 z³

Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                 w kwocie       5.052 z³

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin / zwi¹zków
gmin /         w kwocie          5.052 z³

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka spo³eczna
                                         w kwocie          2.692 z³

Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                            w kwocie           2.692 z³

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

/ zwi¹zków gmin /             w kwocie         2.692 z³.

2)  Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                                           w kwocie               805z³

w tym:

Dzia³ 853 Opieka Spo³eczna
                                                  w kwocie           805z³
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Zarz¹dzenie Nr Or. I - 0154 - 66 /2003
Burmistrza  Gogolina

z  dnia  18  lipca  2003  r.

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

Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe
                                                         w kwocie   805 z³

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

/ zwi¹zków gmin /     w kwocie               805
z³.

§  2. 1)  Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
                                      w kwocie          7.980 z³,

w tym:

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie
                                                          w kwocie          5.288 z³

Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe
                                                  w kwocie          236 z³

wydatki bie¿¹ce           w kwocie  236 z³

Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                    w kwocie       5.052 z³
wydatki bie¿¹ce            w kwocie        5.052 z³

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka spo³eczna
                                       w kwocie           2.692 z³

Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                      w kwocie           2.692 z³

wydatki bie¿¹ce w kwocie           2.692 z³.

2)  Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
                                         w kwocie               805z³

w tym:

Dzia³ 853 Opieka Spo³eczna
                                                       w kwocie              805z³.

Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe
                                          w kwocie              805 z³

wydatki bie¿¹ce      w kwocie              805 z³

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

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

Burmistrz
Joachim Wojtala



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 91 - 7127 - Poz.1776-1777

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 / w zwi¹zku z art. 128 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 /
zarz¹dzam, co nastêpuje:

§  1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                       w kwocie         22.207 z³

w tym:

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna
                                      w kwocie         22.207 z³

w tym:

Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe
                                        w kwocie         22.207 z³

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

/ zwi¹zków gmin /     w kwocie         22.207 z³.
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Zarz¹dzenie Nr Or. I - 0154 - 74/2003
Burmistrza  Gogolina

z  dnia  11  sierpnia  2003  r.

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

§  2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
                                    w kwocie         22.207 z³

w tym:

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna
                                          w kwocie         22.207 z³

w tym:

Rozdzia³ 85315 Dodatki Mieszkaniowe
                                          w kwocie          22.207 z³

wydatki bie¿¹ce      w kwocie         22.207 z³.

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

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

Burmistrz
Joachim Wojtala

Na  podstawieart.30 ust.2 pkt 4 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, Nr 153
poz.1271 i Nr 214 poz.1806) w zwi¹zku z artyku³em 128 ust.1 pkt 1
ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r.
/Dz.U z 2002 r. Nr 15 poz.148 oraz uchwa³y Rady Gminy Nr III/21/2003
z dnia 30 stycznia 2003r. zarz¹dza,  co nastêpuje:

 § 1. Zwiêkszyæ plan dochodów i wydatków bud¿etu
Gminy na 2003 rok  o kwotê:

                         - dochody                                   31.282,16
                         - wydatki                                    31.282,16,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
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 Zarz¹dzenie Nr 0152/34/2003
Wójta Gminy w Popielowie

z dnia 21maja 2003r.

w sprawie zwiêkszenia planu bud¿etu Gminy na 2003 rok.

 § 2. Plan bud¿etu na 2003 rok po zmianach  wynosi:

Dochody                                                    13.657.586,16
Przychody                                                       400.000
Razem                                                        14.057.586,16

Wydatki                                                     13.491.403,16
Rozchody                                                        566.183
Razem                                                        14.057.586,16.

 § 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Wójt Gminy
Dionizy Duszyñski



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 91 - 7128 -     Poz. 1777

                                                                    Za³¹cznik nr 1
                                       do Zarz¹dzenia Wójta Gminy

                                                         Nr 0152/34/2003
z dnia 21 maja 2003 r.

 
Wyszczególnienie 

 
Dzia³ 

 
Rozdzia³ 

 
§ 

 
Dochody 

 
Wydatki 

 
O�WIATA I WYCHOWANIE 
 
 Szko³y  podstawowe 
  
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 
 
�wiadczenia spo³eczne 
 
OPIEKA SPO£ECZNA 
 
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za 
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy 
spo³ecznej 
 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 
 
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 
 
Pozosta³a dzia³alno�æ 
 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 
 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
 
�wiadczenia spo³eczne 
 
Dodatki  mieszkaniowe 
 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych 
 
�wiadczenia spo³eczne 
 

 
801 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

853 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

80101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85313 
 
 
 
 
 
 
 
 

85395 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

85315 

 
 
 
 
 
 
 
 

201 
 

3110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 
 

4130 
 
 
 
 
 
 

201 
 
 

203 
 

3110 
 
 
 
 

203 
 

3110 

 
 2.228 

 
2.228 

 
 
 
 

2.228 
 

- 
 

24.323 
 
 
 

3.000 
 
 
 
 

3.000 
 

- 
 

 16.085 
 
 
 
 

  3.385 
 
 

12.700 
 

- 
 

 5.238 
 
 

5.238 
 

- 

 
2.228 

 
2.228 

 
 
 
 

- 
 

2.228 
 

24.323 
 
 
 

3.000 
 
 
 
 

- 
 

3.000 
 

16.085 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

16.085 
 

5.238 
 
 

- 
 

5.238 
 

 
 

 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 91          Poz.1777-1778- 7129 -

1 2 3 4 5 6 
 
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW 
W£ADZY PAÑSTWOWEJ,KONTROLI 
O OCHRONY PRAWA ORAZ 
S¥DOWNICTWA 
 
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 
 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami 
 
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 
 
Sk³adki na Fundusz Pracy 
 
Zakup materia³ów i wyposa¿enia  
 
Zakup us³ug pozosta³ych 
 
Podró¿e s³u¿bowe krajowe 
 
 

 
 

 
 

751 

 
 

 
 
 
 

75110 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 
 

4110 
 

4120 
 

4210 
 

4300 
 

4410 

 
 
 
 

  4.731,16 
 

4.731,16 
 
 
 
 

  4.731,16 

 
 
 
 

4.731,16 
 

4.731,16 
 
 
 
 

- 
 

500 
 

100 
 

2.031,16 
 

1.900 
 

200 

 
         Razem 
 

    
31.282,16 

 
31.282,16 

 

Na  podstawie art.30 ust.2 pkt 4 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, Nr 153
poz.1271 i Nr 214 poz.1806) w zwi¹zku z artyku³em 128 ust.1 pkt 1
ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r.
/ Dz.U z 2002 r.  Nr 15 poz.148 / oraz uchwa³y Rady Gminy
Nr III/21/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. zarz¹dza siê,  co nastê-
puje:

 § 1. Zwiêkszyæ plan dochodów i wydatków bud¿etu
Gminy na 2003 rok  o kwotê:

                         - dochody                                          10.943,00
                         - wydatki                                           10.943,00,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

1778

Zarz¹dzenie Nr 0152/35/2003
 Wójta Gminy w Popielowie

z dnia 2  czerwca  2003r.

w sprawie zwiêkszenia planu bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 2. Plan bud¿etu na 2003 rok po zmianach  wynosi:

Dochody                                                           13.668.529,16
Przychody                                                                    400.000
Razem                                                                14.068.529,16

Wydatki                                                              13.502.346,16
Rozchody                                                                       566.183
Razem                                                                14.068.529,16.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Wójt Gminy
Dionizy Duszyñski
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                              Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia

                                         Wójta Gminy Nr 0152/35/2003

                                                                                                                                         w z³ 
Zwiêkszenia  

Wyszczególnienie 
 

Dzia³ 
 

Rozdzi
a³ 

 
§ Dochody Wydatki 

 
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY  
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  

ORAZ S¥DOWNICTWA 

 
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 
 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
Rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
( zwi¹zkom gmin) ustawami 
 
Zakup materia³ów i wyposa¿enia 
 
Zakup us³ug pozosta³ych 
 
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 
 

 
 
 

751 

 
 
 
 
 

75110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 
 

4210 
 

4300 
 

3030 

 
 
 

10.943 
 

10.943 
 
 
 
 

10.943 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

 
10.943 

 
10.943 

 
 
 
 
- 
 

2.000 
 

      1.000 
 
      7.943 

 

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca
1990r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z pó�n. zm.), art.2 ust 2, 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), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr 16/III/2002 Rady Miej-
skiej w Praszce z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu Miasta i Gminy na 2003 rok  zarz¹dzam , co nastêpuje:

§  1.  Zwiêkszyæ ogóln¹ kwotê dochodów bud¿etowych
do kwoty                                                                     15.904.188,10 z³

czyli o kwotê 110.601,66 z³, z tytu³u zwiêkszenia dotacji
celowych na zadania w³asne i zadania zlecone gminie

W dz. 751      Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa     31.551,66 z³

w rozdz. 75110    Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj-
ne                                                                                      31.551,66 z³

§ 201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi                                                                                        31.551,66 z³

W dz. 801 O�wiata i wychowanie                           1.532    z³
w rozdz. 80101 Szko³y podstawowe                     1.532    z³

1779

Zarz¹dzenie Nr Fn.V-3020/8/2003
Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce

z dnia   20 maja 2003 r.

w sprawie zmian do bud¿etu  Miasta i Gminy Praszka na 2003 rok.

§ 201    Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê    zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi                                                                                           1.532    z³

W dz. 853   Opieka spo³eczna                                 77.518  z³
w rozdz. 85313    Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane  za osoby    pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomo-
cy spo³ecznej                                                                          9.700 z³

§ 201    Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi                                                                                              9.700  z³

w rozdz. 85315    Dodatki mieszkaniowe              46.991 z³
§ 203    Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
                                                                                      46.991 z³

w rozdz. 85395    Pozosta³a dzia³alno�æ                20.827 z³
§ 201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê    zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi                                                                                            1.627  z³
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§ 203        Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê      w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)

                                                                                     19.200 z³.

§  2. W zwi¹zku ze zwiêkszeniem  dochodów  bud¿eto-
wych, zwiêksza siê równie¿ plan wydatków bud¿etowych

                                                                 w kwocie 110.601,66
W dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa        31.551,66 z³

w rozdz. 75110     Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj-
ne                                                                                        31.551,66 z³

 zadania zlecone:
a) wydatki bie¿¹ce                                                  31.551,66 z³,
w tym:
1/ pochodne od wynagrodzeñ -       1.400,00
2/ pozosta³e wydatki rzeczowe -     30.151,66

W dz. 801O�wiata i wychowanie                          1.532     z³
w rozdz. 80101      Szko³y podstawowe                 1.532     z³

zadania zlecone:
a) wydatki bie¿¹ce                                                          1.532     z³
w tym:
 1/ pozosta³e wydatki rzeczowe    - 1.532 z³

W dz. 853             Opieka spo³eczna                     77.518    z³
w rozdz. 85313     Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane  za osoby   pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomo-
cy spo³ecznej                                               9.700   z³

zadania zlecone:
a) wydatki bie¿¹ce                                                       9.700   z³
 w tym:
1/ pozosta³e wydatki rzeczowe   - 9.700 z³
 (sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne)

w rozdz. 85315     Dodatki mieszkaniowe           46.991  z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                     46.991 z³
w tym:
1/ pozosta³e wydatki rzeczowe - 46.991 z³
(�wiadczenia spo³eczne)

w rozdz. 85395      Pozosta³a dzia³alno�æ             20.827  z³
zadania zlecone:
a) wydatki bie¿¹ce                                                       1.627 z³,
w tym:
1/ pozosta³e wydatki rzeczowe    - 1.627 z³
zadania w³asne:
a) wydatki bie¿¹ce                                                     19.200 z³,
w tym:
 1/ pozosta³e wydatki rzeczowe  - 19.200 z³.

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

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

Burmistrz
Ryszard Karaczewski

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. -  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ) w zwi¹zku
z uchwa³¹ Rady Gminy w £ambinowicach Nr XI/69/2003 z dnia
30 pa�dziernika  2003 r. zarz¹dzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy w  £ambinowicach w 1 mandatowym Okrêgu wyborczym
Nr 8, w którym na wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.

§ 2. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 25 stycznia 2004r.

1780

ZARZ¥DZENIE Nr 126/03
Wojewody Opolskiego

 z dnia 7 listopada 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w £ambinowicach.

§ 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, okre�la kalendarz wybor-
czy, stanowi¹cy za³¹cznik  do zarz¹dzenia.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia  og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

WOJEWODA OPOLSKI
 El¿bieta Rutkowska
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Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 126/03
Wojewody Opolskiego

z dnia 7 listopada  2003 r.

KALENDARZ  WYBORCZY 
 
 
Termin wykonania czynno�ci 
wyborczej 

Tre�æ czynno�ci 

 
do 26.11.2003 r. 
 

 
- podanie do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczenia zarz¹dzenia 

Wojewody Opolskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych, 
 

 
do 06.12.2003 r. 

 
- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o 

numerze i granicach okrêgu wyborczego oraz  o wyznaczonej siedzibie Gminnej 
Komisji Wyborczej, 

 
 
do 11.12.2003 r. 

 
- powo³anie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu II Gminnej Komisji 

Wyborczej w £ambinowicach, 
 

 
do 26.12.2003 r. 
do godz. 24.00 

 
- zg³aszanie Gminnej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na radnych, 
 

 
do 04.01.2004 r. 
 
 
 

 
- powo³anie przez Wójta  Obwodowej Komisji Wyborczej, 
- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o 

numerach i granicach obwodu g³osowania oraz  o wyznaczonej siedzibie 
Obwodowej Komisji Wyborczej, 

 
 
do 10.01.2004 r. 
 
 

 
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej  o zarejestrowanych 

listach kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach 
umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów 
i list, 

 
 
do 11.01.2004 r. 

 
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie  Gminy, 
 

  
     24.01.2004 r.      
       

 
- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu 

wyborców, 
 

    
     25.01.2004 r. 
godz.6.00-20.00    

 
- g³osowanie. 
 

 
Uwaga 
Je¿eli koniec terminu do wykonania czynno�ci okre�lonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ ustawowo 
wolny od pracy, to termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu./art.205 Ordynacji wyborczej/ 
 

 


