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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n.
zm.), Rada Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Nadaje siê nazwê "Le�na" ulicy prostopad³ej do
ulicy S³owackiego, oznaczonej numerem dzia³ki nr 22/6 km. 1
na nowo wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej w
�wierklach.

2. Po³o¿enie ulicy okre�la mapka, bêd¹ca za³¹cznikiem
do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a  Nr X/122/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 16 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Dobrzeñ Wielki
Gerard Halama
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 93 - 7238 - Poz.1790-1791

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717/, art.34 ust.5
ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej / Dz.U. z
1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 162,
poz.1118 i 1126, z 1999r. Nr 20, poz.170, Nr 90, poz.1001, z 2000r.
Nr 19, poz.238, Nr 12, poz.136, z 2001r. Nr 72, poz.748, Nr 88,
poz.961, Nr 89, poz.973, Nr 111, poz.1194, Nr 122, poz.1349, Nr
154, poz.1792, z 2003r. Nr 7, poz.79, Nr 44, poz.389,Nr
122,poz.1143/ , § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycz-
nia 2003r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania
pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 roku /Dz.U. Nr 13, poz.133/
- Rada Miejska  u c h w a l a, co nastêpuje:

§ 1. W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza 200 % dochodu, o którym mowa w art.4 ust.1 ustawy
z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej, wydatki ponie-
sione na przyznany posi³ek podlegaj¹ zwrotowi w ca³o�ci i winne
byæ wp³acone na rachunek Miejsko-Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Gorzowie �l¹skim do 20-go nastêpnego miesi¹-
ca.

Na podstawie art.6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia
1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z
1996r. Nr 132, poz. 622, Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000r.
Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z
2002r. Nr 113, poz.984 i z 2003r. Nr 7, poz.78) - Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê górne stawki op³at:
1. Za us³ugi w zakresie usuwania odpadów komunalnych
    w wysoko�ci - 36,00 z³/m3+ pod. VAT.
2. Za us³ugi w zakresie unieszkodliwiania odpadów na

wysypisku komunalnym w wysoko�ci  -19,00 z³/m3 + pod. VAT.
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Uchwa³a Nr  VIII/46/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 13 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków  poniesionych na przyznany posi³ek dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.

§ 2. W uzasadnionych przypadkach kierownik O�rodka
Pomocy Spo³ecznej, w porozumieniu z dyrektorami szkó³ i pra-
cownikiem socjalnym, mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu na-
le¿no�ci, o których mowa w § 1, je¿eli zwrot ten móg³by przyczy-
niæ siê do pogorszenia sytuacji finansowej rodziny.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr 37/VI/99 Rady Miejskiej z dnia
29 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przezna-
czonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
w odniesieniu do ¿ywienia dzieci.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer
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Uchwa³a Nr VIII/47/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 13 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci na terenie
Gminy Gorzów �l¹ski za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr I/6/2002 Rady Miejskiej w
Gorzowie �l¹skim z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia
górnych stawek op³at ponoszonych przez w³a�cicieli nierucho-
mo�ci na terenie Miasta i Gminy Gorzów �l¹ski za us³ugi w
zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 93 - 7239 - Poz.1792-1793

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126
z 1999r. Nr 20, poz. 170. Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001,  z 2000 r.
Nr 12, poz. 136. Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz.
1349, Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389,
Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176) oraz § 2 ust. 3 rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szczegó-
³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w
2003 roku (Dz. U. 2003 r. Nr 13, poz. 133)

§ 1. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady zwrotu wydatków
przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³a-
snych Gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów w szko³ach
podstawowych i gimnazjach:

1)przyznanie �wiadczenia w formie zasi³ku podlega zwro-
towi w wysoko�ci i terminie okre�lonym w decyzji Kierownika
O�rodka Pomocy Spo³ecznej,
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Uchwa³a Nr XIV/137/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na do¿ywianie uczniów.

2)zwrot kosztów na do¿ywianie dziecka nastêpuje jedno-
razowo najpó�niej w 30 dniu od ostatniego dnia korzystania z
przyznanego �wiadczenia,

3)w decyzji, o której mowa w pkt 1, Kierownik O�rodka
Pomocy Spo³ecznej na wniosek strony, mo¿e orzec o zwrocie
zasi³ku w równych ratach miesiêcznych, z tym, ¿e okres zwrotu
nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce,

4)�rodki podlegaj¹ce zwrotowi nale¿y wp³acaæ na konto
OPS Kluczbork podane w decyzji, o której mowa w pkt 1.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia

Na podstawie art. 54 ust. 7 w zwi¹zku z art. 30 ust. 6 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003 r.
Nr 118 poz. 1112/ - Rada Gminy w Izbicku uchwala, co nastêpu-
je:

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXV/134/2000  Rady Gmi-
ny w Izbicku z dnia 28 wrze�nia 2000 r. w sprawie ustalenia
regulaminu przyznania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez
gminê w §1 ust. 2 pkt a, b, c, d wprowadza siê nowe brzmienie:

Wysoko�æ dodatku do roku 2003 w zale¿no�ci od liczby
osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcz-
nie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 4%
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 6%
3) przy trzech osobach w rodzinie - 8%
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie - 10%
minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalonego na

podstawie odrêbnych przepisów.
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Uchwa³a Nr XII/69/03
Rady Gminy Izbicko

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXV/134/2000 Rady Gminy w Izbicku z dnia 28 wrze�nia 2000 r.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko.

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 93

Na podstawie art.18 ust.2 pkt13 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591
z pó�n. zm.), Rada Gminy £ubniany uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê ulicy zlokalizowanej w miejscowo�ci  Lubo-
szyce nastêpuj¹c¹ nazwê:

1. Dêbowa  - nr.dzia³ki 696/37 km.6, wg.za³¹cznika mapowego.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ubniany.
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Uchwa³a Nr VIII/50/03
Rady Gminy £ubniany

z dnia 6 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulic.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ
Urzêdu Gminy i poszczególnych so³ectw.

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

    Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                          Marian Ko³odziej

- 7240 -     Poz. 1794
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Województwa Opolskiego Nr 93 - 7241 -   Poz. 1795-1796

Na podstawie art. 18  ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt.10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717) art. 52, ust. 1, 109, 110, 116, 117 ust.1 i 2, 118,
124 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 i art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, ,Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 876)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej w Niemodli-
nie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bud¿etu Gminy Nie-
modlin na rok 2003 wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
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Uchwa³a Nr IX/70/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

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

po § 9 dodaje siê § 9a o tre�ci "§ 9a. Okre�la siê ³¹czn¹
wysoko�æ porêczeñ i gwarancji udzielanych przez Gminê w
roku bud¿etowym na kwotê 100.000,00 z³."

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3.1.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski

Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pó�n. zm.)
oraz § 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia
2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomo-
cy w do¿ywianiu uczniów w 2003 roku (Dz. U. Nr 13, poz. 131),
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje :

§ 1. 1. �wiadczenie w formie gor¹cego posi³ku przyznaje
siê na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodzi-
ców zastêpczych a tak¿e dyrektora szko³y, wychowawcy klasy, pra-
cownika socjalnego lub innej osoby, za zgod¹ przedstawiciela
ustawowego lub rodziców zastêpczych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk³ada siê do O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej.

3. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej na podstawie
wywiadu �rodowiskowego ustala sytuacjê rodziny.
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Uchwa³a Nr X/85/2003
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia  9 pa�dziernika  2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
gminy w odniesieniu do ¿ywienia  uczniów.

4. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej w drodze de-
cyzji administracyjnej ka¿dorazowo okre�la sposób i miejsce
realizacji zwrotu kosztów �wiadczenia.

5. �wiadczenie przyznane rodzinie, w której dochód na
osobê przekracza 200% kryterium, o którym mowa w art.4 ust.1
ustawy  z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej, pod-
lega zwrotowi.

6. W uzasadnionych przypadkach  Kierownik O�rodka
Pomocy Spo³ecznej mo¿e odst¹piæ od  ¿¹dania zwrotu  czê�ci
lub ca³o�ci kosztów przyznanego �wiadczenia oraz ustaliæ
okres zwolnienia. Przez uzasadnione przypadki nale¿y rozu-
mieæ w szczególno�ci zdarzenia losowe, klêski ¿ywio³owe,
wzmo¿one wydatki na leczenie, trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹.

7. Okres zwolnienia z odp³atno�ci powinien byæ uzale¿-
niony od sytuacji, z powodu której nast¹pi³o zwolnienie z od-
p³atno�ci.
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§ 2. 1. Nale¿no�æ miesiêczna z tytu³u zwrotu odp³atno�ci
za posi³ki jest wp³acana na konto O�rodka Pomocy Spo³ecznej
za po�rednictwem szko³y, w której uczeñ otrzymuje posi³ek.

2. Nale¿no�æ mo¿e byæ wp³acana równie¿ bezpo�rednio
na konto bankowe O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

Nale¿no�æ, o której mowa w ust.1 i 2, winna byæ uiszczana
z do³u, w terminie do 15 -go dnia, miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym udzielono pomocy w  do¿ywianiu uczniów

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Nie-
modlina.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XLVIII/391/2002 Rady Miejskiej
w  Niemodlinie z dnia 27 marca  2002 r. w sprawie zasad zwrotu
wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach
zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do ¿ywienia uczniów
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 32, poz.485).

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r.
Nr 80 poz. 717) oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz.
391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874),  Rada Miejska w Nysie
uchwala  :

§ 1. Dokonaæ zmiany wielko�ci rezerwy bud¿etowej w bu-
d¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok wed³ug za³¹cznika do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr X/153/03
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 24 maja 2003 r.

Zmiana wielko�ci rezerwy bud¿etowej w bud¿ecie Gmi-
ny na 2002 rok.

Dzia³ - rozdzia³ - paragraf - nazwa                                   kwota w z³

Zadania w³asne

Wydatki bud¿etowe
zmniejszyæ          o kwotê : 4.068

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia  4.068
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe  4.068
§ 4810 rezerwy  4.068
(ogólna )

zwiêkszyæ         o kwotê :  4.068

Dzia³ 750 Administracja publiczna  4.068
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin  4.068
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników  4.068

 (wyp³ata zaleg³o�ci z 2002 r. - odprawy, wyrok s¹dowy
  w sprawie przyznania renty)
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Uchwa³a X/153/03
Rady  Miejskiej  w  Nysie

z dnia 24 maja 2003 r.

w sprawie zmiany wielko�ci rezerwy bud¿etowej.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 51 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.
594), Rada Miejska w Nysie uchwala:

§ 1. Dokonaæ zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok wg
za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Dokonaæ korekty za³¹cznika nr 4  do uchwa³y Nr VI/89/03
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu  Gminy Nysa na 2003 rok wg za³¹cznika nr 2 do
uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  Nr X/154/03
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 24 maja 2003  r.

Zmiany w bud¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok.
Dzia³ - rozdzia³ - paragraf - nazwa                       kwota w z³

Zmniejszenia bud¿etu :
Dochody bud¿etowe
zmniejszyæ     o kwotê :  33.291

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ            33.291
Rozdz. 60095 Pozosta³a dzia³alno�æ            33.291
§ 629  �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin, powiatów, samorz¹dów województw pozyskane z innych
�róde³           33.291

(zmniejszenie wg podpisanych umów z FOGR woj. opol-
skiego)

Wydatki bud¿etowe
zmniejszyæ      o kwotê :  33.291

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ            33.291
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne            33.291
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                              33.291
 (bud. dróg Kêpnica - Wierzbiêcice, Koperniki - Morów)
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Uchwa³a  Nr X/154/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 24 maja 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok

Zwiêkszenia bud¿etu :
Przychody
zwiêkszyæ     o kwotê :  78.700

§ 952  przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów na rynku krajowym            78.700
(ostatnia rata po¿yczki w NFO� W-wa,
 na budowê ks. Go�winowice)

Wydatki bud¿etowe
zwiêkszyæ                  o kwotê :  78.700

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo            78.700
Rozdz. 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi          78.700
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
 (zad. bud. ks Go�winowice)                                    78.700

Dochody bud¿etowe
zwiêkszyæ       o kwotê :  18.560

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo            18.560
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i kanalizacyjna

wsi                                                                           18.560
§ 629  �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane z
innych  �róde³

(udzia³ ludno�ci w budowie ks Go�winowice)

Wydatki bud¿etowe
zwiêkszyæ        o kwotê : 18.560

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo            18.560
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i kanalizacyjna

wsi                                                                           18.560
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                              18.560
 (zad. rozwój i poprawa infrastruktury ks Go�winowice)

Przeniesienia bud¿etowe (Urz¹d Miejski)
Wydatki bud¿etowe
zmniejszyæ      o kwotê :  78.700

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo            78.700
Rozdz. 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi          78.700
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
 (zad. bud. ks Go�winowice - �rodki w³asne)       78.700

zwiêkszyæ     o kwotê :   78.700

Dzia³ 750 Administracja publiczna            53.700
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin            53.700
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych (komputeryzacja)                                                      53.700

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport           25.000
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej           25.000
§ 6070 wydatki na zakupy inwestycyjne zak³adów bud¿e-

towych (NOR - zakup 10 rowerków wodnych)                  25.000
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zmniejszyæ        o kwotê :  5.000

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                            5.000

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ  5.000
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych  5.000
(przygot. terenów pod podstrefê ekonom.)

zwiêkszyæ        o kwotê :  5.000

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                             5.000

Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg           5.000
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
(o�wietlenie w mie�cie i gminie)                                    5.000

Przeniesienia bud¿etowe (�rodki dla Rad So³eckich)
zmniejszyæ   o kwotê :   235.941

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo          226.591
Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ          226.591
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia          175.761
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych            50.830

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ               8.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne               8.000
§ 4270 zakup us³ug remontowych               8.000

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport               1.350
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe               1.350
§ 4270 zakup us³ug remontowych               1.350

zwiêkszyæ  o kwotê :    235.941

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ              6.150
Rozdz. 60017 Drogi wewnêtrzne              6.150
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia               4.150
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych               2.000

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                               10.350

Rozdz. 75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne            10.350
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia            10.350

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie              8.400
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe              6.800
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia              6.800
Rozdz. 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych

                                                                             1.600
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia               1.600

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  1.800
Rozdz. 85404 Przedszkola               1.800
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia               1.800

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                          89.054

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi              8.890
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych              8.890
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

                                                                          27.994
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne               300
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia            16.504
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych            11.190

Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg         10.700
§ 6050 wydatki na inwestycje jednostek bud¿etowych

                                                                          10.700
(-    modernizacja o�wietl. ulic w Go�winowicach - 3.000,

- bud. 2 pkt. �wietlnych w Hajdukach Nyskich - 4.700,
- dobudowa lamp o�wietl. w Niwnicy   - 3.000)
Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ            41.470
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia            31.870
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych               1.600
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych   8.000
 (urz¹dzenie placu zabaw - Domaszkowice)

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   69.823
Rozdz. 92116 Biblioteki               1.000
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia               1.000
Rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby

                                                                          68.823
§ 4110 wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne         1.030
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia            21.532
§ 4260 zakup energii              3.650
§ 4270 zakup us³ug remontowych            13.874
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych            26.797
§ 4430 ró¿ne op³aty i sk³adki              1.940

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport            45.364
Rozdz. 92604 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

                                                                          22.300
§ 2820 dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
 stowarzyszeniom            22.300
 (Zrzeszenie LZS)

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe            23.064
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia              3.600
§ 4260 zakup energii                  400
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych               3.000
§ 4430 ró¿ne op³aty i sk³adki                  390
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                              15.674
(- ogrodzenie boiska sport. Hajduki Nyskie  - 4.000,

- ogrodzenie boiska w Niwnicy - 3.000,
- utworzenie boiska do koszy. Radzikowice  - 6.674,
- ogrodz. boiska sport. w Rusocinie - 2.000)

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia               5.000
Rozdz. 75809 Rozliczenia miêdzy jednostkami samorz¹-

du terytorialnego                                                                 5.000
§ 2320 dotacja celowa dla powiatu na zadania bie¿¹ce

realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego               5.000
(Starostwo Powiatowe - remonty chodnika)

Zmiana klasyfikacji bud¿etowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 93
poz. 836 ) do uchwa³y Nr  VI/89/03 Rady Miejskiej w Nysie z
dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu  Gminy
Nysa na 2003 rok

W za³¹czniku nr 1 i za³¹czniku nr 3 do w/w uchwa³y :
W dziale 926,
rozdzia³ach 92601, 92604, 92695
wykre�liæ § 2610
wpisaæ § 2650.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 51 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.
594), Rada Miejska w Nysie uchwala:

§ 1. Dokonaæ zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok,
wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Dokonaæ korekty za³¹cznika nr 8  do uchwa³y Nr VI/89/03
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu  Gminy Nysa na 2003 rok, wg za³¹cznika nr 2 do
niniejszej uchwa³y.

§ 3. Dokonaæ korekty za³¹cznika nr 4  do uchwa³y Nr VI/89/03
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu  Gminy Nysa na 2003 rok wg za³¹cznika nr 3 do
niniejszej uchwa³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XI/172/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 27 czerwca 2003  r.

Zmiany w bud¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok.
Dzia³ - rozdzia³ - paragraf - nazwa                       kwota w z³

Zadania w³asne
Dochody bud¿etowe
zwiêkszyæ    o kwotê :  186.925

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia          186.925
Rozdz. 75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej

dla gmin                                                            186.925
§ 292  subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa       186.925

Wydatki bud¿etowe
(GZO Nysa - sp³ata zobowi¹zañ z 2002 roku oraz wydat-

ków na 2003 rok)
zwiêkszyæ     o kwotê : 186.925

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie          135.793
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe            80.000

§ 4270 zakup us³ug pozosta³ych                        80.000
(remonty szkó³ - Niwnica, Go�winowice, Koperniki)
Rozdz. 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³             3.896
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych              3.896
Rozdz. 80114 Zespo³y ekonomiczno - administracyjne
szkó³                                                               51.897

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników     41.624
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne             8.445
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy               1.828

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza          21.474
Rozdz. 85401 �wietlice szkolne            21.474
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników     13.215
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne             7.264
§ 4120 sk³adki ma Fundusz Pracy                  995

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna            29.658
Rozdz. 85305 ¯³obki            29.658
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników       9.670
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne             5.871
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                  805
§ 4260 zakup energii            12.959
§ 4270 zakup us³ug remontowych                  353

Dochody bud¿etowe
zwiêkszyæ         o kwotê :   6.000

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo               6.000
Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ               6.000
§ 270  �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹
cych gmin, powiatów, samorz¹dów województw pozyska
ne z innych �róde³ (Starostwo Powiatowe - PFO�r i GW)

 6.000

Wydatki bud¿etowe
zwiêkszyæ          o kwotê:  6.000

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo               6.000
Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ               6.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych               6.000

Przeniesienia bud¿etowe
Urz¹d Miejski
zmniejszyæ        o kwotê:  20.000

Dzia³ 710 Dzia³alno�æ us³ugowa            20.000
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

                                                                          20.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych            20.000

zwiêkszyæ        o kwotê:  20.000
Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa            20.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

                                                                          20.000
§ 3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych          8.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych               7.000
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Uchwa³a  Nr XI/172/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok
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§ 4610 koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego
5.000

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejszyæ         o kwotê :  5.000
Rozdz. 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ               5.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych               5.000

zwiêkszyæ         o kwotê:   5.000
Rozdz. 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury

                                                                5.000
§ 2820 dotacja celowa z bud¿etu  na finansowanie lub
 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
 stowarzyszeniom              5.000
(dotacja dla Towarzystwa Przyjació³ Fortyfikacji - 5.000)

(Dotyczy �rodków RS Go�winowice)

zmniejszyæ        o kwotê:  11.450

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo               6.000
Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ               6.000
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia               6.000

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                450

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
                                                                                450

§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych                  450

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia               5.000
Rozdz. 75809 Ró¿ne rozliczenia miêdzy jednostkami

 samorz¹du terytorialnego               5.000
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zada
nia bie¿¹ce  realizowane na podstawie porozumieñ miê
dzy jednostkami samorz¹du terytorialnego              5.000

zwiêkszyæ      o kwotê:   11.450

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia            10.000
Rozdz. 75809 Ró¿ne rozliczenia miêdzy jednostkami sa-

morz¹du terytorialnego            10.000
§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwe-

stycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  porozu-
mieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego     10.000

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ              1.000
Rozdz. 60017 Drogi wewnêtrzne              1.000
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia              1.000

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                  450
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe                  450
§ 4260 zakup energii                  450

Wydatki bud¿etowe
Przeniesienia bud¿etowe

zmniejszyæ      o kwotê :  63.000

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                       63.000

Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ            63.000
§ 6050 wydatki inwestycyjne            63.000
( przygotowanie terenu pod strefê ekonomiczn¹)

zwiêkszyæ          o kwotê:  7.000

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                             7.000

Rozdz. 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                         7.000

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                            7.000

(aktywna gospodarcze rejonu turystycznego Jezioro Ny-
skie 1.000, uzbrojenie terenu pod budowê mieszkañ
6.000)

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ             11.000
Rozdz. 60016 D³ugi publiczne gminne             11.000
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                          11.000
(budowa dróg na obszarach wiejskich 1.000, budowa dróg
w mie�cie 10.000)

Dzia³ 010 Rolnictwo i £owiectwo            45.000
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi

           45.000
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                          45.000
( rozwój i poprawa infrastruktury wsi 15.000)
 odprowadzenie �cieków sanitarnych z miasta Nysa
30.000)

Korekta zapisu do uchwa³y Nr VIII/126/03 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Za³¹cznik nr 1, str. 5
dzia³ 710, rozdzia³ 71014
jest § 3030, winno byæ  § 4300.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz.
1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 110 i 124 ust. 1  pkt 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391), Rada Miejska w
Nysie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/89/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
25 lutego 2003 r.  w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Nysa
na 2003rok wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

1. Dotychczasowa tre�æ § 6  otrzymuje oznaczenie " pkt 1 ".

2. W § 6 wprowadza siê " pkt 2 " o brzmieniu:
" ustala siê wieloletni program inwestycji gminnych na

lata 2003 - 2007, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4a ".

1800

Uchwa³a  Nr XI/173/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 27 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VI/89/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok.

§ 2. Traci moc za³¹cznik nr 4a- wieloletni program inwe-
stycji gminnych na lata 2002 - 2005, wprowadzony uchwa³¹
Nr LIX/742/2002 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia  28 czerwca 2002r.,
zmieniony  uchwa³¹ Nr LXII/793/2002 Rady Miejskiej w Nysie z
dnia 18 wrze�nia 2002r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku  Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Nysie oraz w prasie lokalnej.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIX/157/03

Rady Miasta Opola
z dnia 16 pa�dziernika 2003 r.

Ceny urzêdowe za us³ugi przewozowe �rodkami miejskiego
transportu zbiorowego w Opolu

C e n a  w  z ³ z a  je d n o ra z o w y  p rz e ja z d  

je d n e j 
o s o b y  

je d n e j o s o b y  u p ra w n io n e j 
d o  k o rz y s ta n ia  z  u lg i 

 
L p .  

 
R o d z a j i n a z w a  b i le tu  

n o rm a ln a  u s ta w o w e j g m in n e j 

1  2  3  4  5  

 
I .  B IL E T Y  J E D N O R A Z O W E G O  K A S O W A N I A  
 

 
1 .  

 
B ile t  je d n o r a z o w y  m ie js k i  u p ra w n ia j¹ c y  d o  
p rz e ja z d u  je d n e j o s o b y  w  je d n ¹  s tro n ê  n a  lin ia c h  
k o m u n ik a c y jn y c h  d z ie n n y c h  w  g ra n ic a c h  
a d m in is t r a c y jn y c h  O p o la .  
 

 
2 ,0 0  

 
1 ,0 0  

 
1 ,1 0  

 
2 .  

 
B ile t  m ie js k i  u p ra w n ia j¹ c y  d o  p rz e ja z d u  je d n e j  o s o b y   
w  je d n ¹  s t ro n ê  n a  l in ia c h  k o m u n ik a c y jn y c h  d z ie n n y c h   
w  g ra n ic a c h  a d m in is t ra c y jn y c h  O p o la ,  s p rz e d a w a n y  z  
k a s y  f is k a ln e j  p rz e z  k ie ro w c ê  w  a u to b u s ie .  
 

 
2 ,1 0  

 
1 ,0 5  

 
1 ,2 0  

 
3 .  

 
B ile t  c a ³o d z ie n n y  u p ra w n ia j¹ c y  je d n ¹  o s o b ê  d o  
n ie k o n tro lo w a n e j l ic z b y  p rz e ja z d ó w  w  c i¹ g u  d n ia  n a  
l in ia c h  k o m u n ik a c y jn y c h  d z ie n n y c h  w  g ra n ic a c h  
a d m in is t r a c y jn y c h  O p o la .  
 

 
7 ,3 0  

 
3 ,6 5  

 
4 ,1 0  

 
4 .  

 
B ile t  n o c n y  u p ra w n ia j¹ c y  d o  p rz e ja z d u  je d n e j o s o b y  
w  je d n ¹  s t ro n ê  n a  l in ii  n o c n e j w  g ra n ic a c h  
a d m in is t r a c y jn y c h  O p o la ,  s p rz e d a w a n y  z  k a s y  
f is k a ln e j  p rz e z  k ie ro w c ê  w  a u to b u s ie .  
 

 
3 ,6 0  

 
3 ,6 0  

 
3 ,6 0  

 
       I I .  B IL E T Y   O K R E S O W E  
 

 
5 .  

 
B ile t  d e k a d o w y  n a  o k a z ic ie la  u p ra w n ia j¹ c y  je d n ¹  
o s o b ê  d o  n ie k o n t ro lo w a n e j l ic z b y  p rz e ja z d ó w  w e  
w s z y s tk ie  d n i d e k a d y  n a  l in ia c h  k o m u n ik a c y jn y c h , z  
w y ³¹ c z e n ie m  lin i i n o c n e j, w  g r a n ic a c h  a d m in is t ra c y jn y c h  
O p o la .  
 

 
4 2 ,1 0  

 
2 1 ,0 5  

 
2 3 ,4 5  

 
6 .  

 
B ile t  m ie s iê c z n y  n a  o k a z ic ie la  u p ra w n ia j¹ c y  je d n ¹  
o s o b ê  d o  n ie k o n t ro lo w a n e j l ic z b y  p rz e ja z d ó w  w e  
w s z y s tk ie  d n i m ie s i¹ c a  n a  l in ia c h  k o m u n ik a c y jn y c h ,  z  
w y ³¹ c z e n ie m  lin i i n o c n e j, w  g r a n ic a c h  a d m in is t ra c y jn y c h  
O p o la .  
 

 
1 0 3 ,0 0  

 
5 1 ,5 0  

 
5 7 ,3 0  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) - Rada Miasta Opola
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Ustala siê ceny urzêdowe za us³ugi przewozowe
�rodkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu, inne op³aty
i op³aty dodatkowe okre�lone w za³¹czniku nr 1.

2. Okre�la siê uprawnienia do korzystania z bezp³atnych i
ulgowych przejazdów �rodkami miejskiego transportu zbioro-
wego w Opolu, zawarte w za³¹czniku nr 2.

3. Okre�lenie uprawnieñ, o których mowa w ust. 2, nie
narusza uprawnieñ do przejazdów bezp³atnych i ulgowych wyni-
kaj¹cych z obowi¹zuj¹cych ustaw.

1801

Uchwa³a Nr XIX/157/03
Rady Miasta Opola

z dnia 16 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe �rodkami miejskiego transportu zbiorowego.

4. W miejskich �rodkach transportu zbiorowego w Opolu
obowi¹zuj¹ bilety z nadrukiem  "MZK Sp. z o.o. Opole".

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

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr IV/27/02 Rady Miasta Opola z
dnia 27 grudnia 2002 r.  w sprawie ustalenia cen urzêdowych za
us³ugi przewozowe �rodkami miejskiego transportu zbiorowe-
go (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 3, poz. 71).

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Przemys³aw Gudaniec
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Cena w z³ za jednorazowy przejazd 

jednej 
osoby 

jednej osoby uprawnionej   
do korzystania z ulgi 

 
Lp. 

 
Rodzaj i nazwa biletu 

normalna ustawowej gminnej 

1 2 3 4 5 

 
7. 

 
Bilet miesiêczny imienny uprawniaj¹cy jedn¹ osobê                     
do niekontrolowanej liczby przejazdów we wszystkie dni miesi¹ca 
na liniach komunikacyjnych, z wy³¹czeniem linii nocnej, w granicach 
administracyjnych Opola. 
Bilet wa¿ny tylko z legitymacj¹ imienn¹ wydan¹ przez przewo�nika. 
 

 
76,10 

 
38,05 

 
42,40 

 
8. 

 
Bilet miesiêczny imienny trasowany uprawniaj¹cy jedn¹ osobê 

do niekontrolowanej liczby przejazdów we wszystkie dni miesi¹ca 
na wybranych liniach komunikacyjnych, z wy³¹czeniem linii nocnej, 
w granicach administracyjnych Opola, obejmuj¹cy co najwy¿ej trzy 
linie komunikacyjne: 
- na trzy linie 
- na dwie linie 
- na jedn¹ liniê 
Bilet wa¿ny tylko z legitymacj¹ imienn¹ wydan¹ przez przewo�nika. 
 

 
 
 
 
 
 

65,10 
54,10 
43,10 

 
 
 
 
 
 

32,55 
27,05 
21,55 

 
 
 
 
 
 

36,30 
30,15 
24,00 

 
       III. OP£ATY 

 
Wysoko�æ op³aty 

w z³ 

 
1. 

 
Op³ata za przewóz baga¿u o wymiarach przekraczaj¹cych 60x40x20 cm 
 

 
2,00 

 
2. 

 
Op³ata za przewóz psa. 
 

 
2,00 

 
3. 

 
Op³ata dodatkowa za przejazd bez biletu lub bez wa¿nego biletu   b¹d� bez wa¿nego 
dokumentu uprawniaj¹cego do przejazdu bezp³atnego albo ulgowego. 
 

 
100,00 

 
4. 

 
Op³ata dodatkowa za przewóz zwierzêcia lub baga¿u                                          
 (za które przewidziane s¹ op³aty) bez uiszczenia op³aty.  
 

 
40,00 

 
5. 

 
Op³ata dodatkowa za spowodowanie przez podró¿nego zatrzymania lub zmiany trasy 
autobusu bez uzasadnionej przyczyny. 
 

 
300,00 

 
 W przypadku natychmiastowego uiszczenia op³aty dodatkowej lub w ci¹gu 7 dni kalendarzowych 
 od dnia powstania obowi¹zku jej zap³aty, wysoko�æ op³aty dodatkowej obni¿a siê o 30 %. 
  

 

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XIX/157/03

 Rady Miasta Opola
z dnia 16 pa�dziernika 2003 r.

Uprawnienia do korzystania z bezp³atnych i ulgowych
przejazdów �rodkami miejskiego transportu zbiorowego w
Opolu

§ 1. 1. Do bezp³atnych przejazdów na wszystkich liniach
dziennych uprawnieni s¹:

1) dzieci do lat 4,
2) inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej, ca³kowicie

niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby o znacz-
nym stopniu niepe³nosprawno�ci,

3) przewodnicy towarzysz¹cy osobom, o których mowa w
pkt. 2,

4) osoby niewidome, ociemnia³e, g³uche i g³uchonieme,
5) osoby niepe³nosprawne nie wymienione w pkt. 2 uczêsz-

czaj¹ce do dziennych o�rodków rehabilitacyjnych, o�rodków te-
rapii zajêciowej; uprawnienie to obejmuje wy³¹cznie przejazd
od miejsca zamieszkania lub pobytu do o�rodka i z powrotem,

6) dzieci i m³odzie¿ niepe³noletnia uznane za osoby nie-
pe³nosprawne; uprawnienie to obejmuje wy³¹cznie przejazd od
miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szko³y, pla-
cówki opiekuñczo-wychowawczej, o�rodka rehabilitacji, o�rod-
ka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy spo³ecznej,
o�rodka wsparcia, zak³adu opieki zdrowotnej, poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej i z powrotem,

7) przewodnicy towarzysz¹cy dzieciom i m³odzie¿y niepe³-
noletniej uznanej za osoby niepe³nosprawne w stopniu znacz-
nym; uprawnienie to obejmuje wy³¹cznie przejazd od miejsca
zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szko³y, placówki opie-
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kuñczo- wychowawczej, o�rodka rehabilitacji, o�rodka rehabili-
tacyjno-wychowawczego, domu pomocy spo³ecznej, o�rodka
wsparcia, zak³adu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-
pedagogicznej i z powrotem,

8) osoby, które ukoñczy³y 70 lat,
9) osoby, którym nadano tytu³y: "Zas³u¿ony Obywatel Mia-

sta Opola" lub "Honorowy Obywatel Miasta Opola",
10) umundurowani funkcjonariusze Policji, Stra¿y Miej-

skiej i ¯andarmerii Wojskowej,
11) pracownicy, emeryci i renci�ci Miejskiego Zak³adu

Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu oraz niektórzy cz³onkowie
ich rodzin na zasadach okre�lonych w zak³adowym uk³adzie
zbiorowym pracy.

2.  Dokumentami   po�wiadczaj¹cymi   uprawnienia  do
korzystania  z  bezp³atnych  przejazdów s¹ odpowiednio:

1) dokument stwierdzaj¹cy wiek dziecka, w szczególno-
�ci dowód osobisty jednego z rodziców, ksi¹¿eczka zdrowia
dziecka , paszport,

2) wypis z orzeczenia w³a�ciwej komisji lekarskiej do spraw
inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzaj¹cy zaliczenie do I grupy
inwalidzkiej, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (rzeczo-
znawcy KRUS) stwierdzaj¹cy ca³kowit¹ niezdolno�æ do pracy i
samodzielnej egzystencji, wypis z orzeczenia w³a�ciwego orga-
nu stwierdzaj¹cy znaczny stopieñ niepe³nosprawno�ci, za�wiad-
czenie ZUS stwierdzaj¹ce zaliczenie wyrokiem s¹du do I grupy
inwalidów b¹d� uznanie niezdolno�ci do  samodzielnej egzy-
stencji lub te¿ legitymacje: rencisty wojskowego, Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych, Zwi¹zku Ociemnia³ych ̄ o³nierzy Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub legitymacja osoby niepe³nosprawnej
wystawiona przez uprawniony organ, zawieraj¹ce adnotacjê o
zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu niezdolno�ci do samo-
dzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepe³-
nosprawno�ci,

3) dokument inwalidy, o którym mowa w pkt 2 ,
4) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwa-

lidztwa i zatrudnienia, wypis   z  orzeczenia  lekarza  orzecznika
ZUS,  legitymacje:  Polskiego  Zwi¹zku  Niewidomych, Zwi¹zku
Ociemnia³ych ¯o³nierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego
Zwi¹zku G³uchych lub legitymacja osoby niepe³nosprawnej wy-
stawiona przez uprawniony organ, stwierdzaj¹ce inwalidztwo,
niezdolno�æ do pracy albo niepe³nosprawno�æ z powodu stanu
narz¹du wzroku lub s³uchu,

5) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwa-
lidztwa i zatrudnienia stwierdzaj¹cy niepe³nosprawno�æ wraz
ze skierowaniem  do o�rodka,

6) dla  dzieci  i  m³odzie¿y:
a) uczêszczaj¹cych do szko³y: legitymacja szkolna dla

uczniów dotkniêtych inwalidztwem lub niepe³nosprawnych albo
legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym    z dokumen-
tów wymienionych w ppkt b,

b) nie uczêszczaj¹cych do szko³y: legitymacja Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych lub Polskiego Zwi¹zku G³uchych, Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umy-
s³owym, Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepe³nospraw-
nym Ruchowo przy Zarz¹dzie G³ównym Towarzystwa Przyjació³
Dzieci, legitymacja osoby niepe³nosprawnej wystawiona przez
uprawniony organ, duplikat za�wiadczenia lekarskiego o stanie
zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasi³ku pielêgnacyjne-
go (wzór MZ/L-1b), wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw
inwalidztwa   i zatrudnienia lub orzeczenia lekarza orzecznika
ZUS, stwierdzaj¹cy zaliczenie do jednej z grup inwalidów albo
ca³kowit¹ niezdolno�æ do samodzielnej egzystencji lub te¿ ca³-
kowit¹ albo czê�ciow¹ niezdolno�æ do pracy,

c) przy przejazdach do jednostek udzielaj¹cych �wiadczeñ
zdrowotnych albo pomocy spo³ecznej wraz z dokumentem, o
którym mowa w ppkt a i b, wymagane jest za�wiadczenie (za-
wiadomienie) okre�laj¹ce termin i miejsce badania, leczenia,
konsultacji, zajêæ rehabilitacyjnych, zajêæ terapeutycznych albo
pobytu w o�rodku wsparcia lub domu pomocy spo³ecznej,

7) dokument dziecka, o którym mowa w pkt. 6,
8) dowód osobisty lub paszport,
9) legitymacja wydana przez przewodnicz¹cego Rady Mia-

sta Opola,
10) legitymacja s³u¿bowa lub ksi¹¿eczka wojskowa,
11) legitymacja wydana przez prezesa MZK Sp. z o.o. w

Opolu.
3.   W przypadku widocznego inwalidztwa lub niepe³no-

sprawno�ci dokumenty nie s¹ wymagane.

§ 2. 1.   Do korzystania z gminnej ulgi na przejazdy na
wszystkich liniach dziennych uprawnieni s¹:

1) dzieci od 4 roku ¿ycia a¿ do dnia rozpoczêcia nauki w
szkole podstawowej,

2) uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz szkó³
ponadgimnazjalnych,

3) emeryci i renci�ci,
4) ma³¿onkowie emerytów i rencistów pozostaj¹cy z nimi

we wspólnym gospodarstwie domowym, na których emeryci i
renci�ci otrzymuj¹ dodatki rodzinne.

2.   Dokumentami po�wiadczaj¹cymi uprawnienie, o któ-
rym mowa w ust. 1, s¹ odpowiednio:

1) dokument stwierdzaj¹cy wiek dziecka w szczególno�ci
dowód osobisty jednego    z rodziców,  ksi¹¿eczka zdrowia dziec-
ka,  paszport,

2) aktualna legitymacja szkolna,
3) dowód osobisty emeryta lub rencisty wraz z za�wiad-

czeniem wydanym przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych po-
twierdzaj¹cym pobieranie emerytury lub renty albo ostatnim
odcinkiem emerytury lub renty,dowód osobisty wraz z za�wiad-
czeniem wydanym przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych po-
twierdzaj¹cym pobieranie przez emeryta lub rencistê dodatku
rodzinnego na ma³¿onka.
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Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr
106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i  poz. 1126,
z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz.
1349, Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz.
1143, Nr 128, poz. 1176) oraz § 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad
i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 roku (Dz. U.
Nr 13, poz. 133 ) - Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Ustala siê zasady zwrotu wydatków poniesionych
przez Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Opolu na przyznany
uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta Opo-
la gor¹cy posi³ek.

2. Zwrot wydatków za przyznany uczniowi posi³ek wynosi:
a) 50% wydatków, je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia

wynosi powy¿ej 200% do 250 % dochodu, o którym mowa w
art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej,

b) 100% wydatków, je¿eli dochód na osobê w rodzinie
ucznia wynosi powy¿ej 250% dochodu, o którym mowa w art. 4
ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

3. Obowi¹zek zwrotu wydatków ci¹¿y na rodzicach (opie-
kunach prawnych) ucznia, którzy wyst¹pili z wnioskiem o przy-
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Uchwa³a Nr XIX/166/03
Rady Miasta Opola

z dnia 20 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na do¿ywianie uczniów z terenu Miasta Opola.

znanie gor¹cego posi³ku lub wyrazili zgodê w przypadku wnio-
sku z³o¿onego przez szko³ê albo pracownika socjalnego.

§ 2. 1. Zwrot poniesionych wydatków na przyznany gor¹cy
posi³ek dokonywany bêdzie w ratach miesiêcznych.

2. Wysoko�æ i terminy zwrotu poniesionych wydatków okre-
�la siê w decyzji o przyznaniu �wiadczenia w formie gor¹cego
posi³ku.

§ 3. Dyrektor Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie w
Opolu mo¿e przyznaæ gor¹cy posi³ek dla ucznia bez orzekania o
zwrocie wydatków pomimo przekroczenia 200% dochodu, o któ-
rym mowa w art. 4, ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej, w przy-
padku gdy rodzina ucznia ponios³a szkodê w wyniku zdarzenia
losowego, klêski ¿ywio³owej, d³ugotrwa³ej choroby lub z innej
uzasadnionej przyczyny.

§ 4. Wykonanie  uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola i Dyrektorowi Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie
w Opolu.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opubli-
kowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1592  z pó�n. zm.),  art. 8 pkt 2, art.20 ust 2 i 3, art. 21 ust.1 pkt
2 i ust.3 w zwi¹zku z art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr  71, poz. 733 z
pó�n.zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co nastêpuje :

§ 1.1.Uchwa³a okre�la zasady wynajmowania lokali miesz-
kalnych  wchodz¹cych w sk³ad zasobu mieszkaniowego Powia-
tu Opolskiego, który obejmuje:

1) lokale nale¿¹ce do powiatowego zasobu nieruchomo-
�ci, gospodarowane przez Zarz¹d Powiatu Opolskiego,

2) lokale oddane w trwa³y zarz¹d  jednostkom organiza-
cyjnym nie posiadaj¹cym osobowo�ci prawnej Powiatu Opol-
skiego, zarz¹dzane przez te jednostki.

2.Ilekroæ w uchwale jest mowa o lokalach bez bli¿szego
okre�lenia, nale¿y przez to rozumieæ lokale mieszkalne w bu-
dynkach wielorodzinnych i budynki mieszkalne jednorodzinne,
opisane w ust. 1.
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Uchwa³a Nr XI/64/03
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie  zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu  Powiatu Opolskiego.

3.Powo³ana w uchwale ustawa bez bli¿szego okre�lenia,
oznacza ustawê z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego (Dz.U. Nr  71, poz.733 z pó�n.zm.).

§ 2. Wynajmowanie lokali wchodz¹cych w sk³ad powiato-
wego zasobu nieruchomo�ci nale¿y do Zarz¹du Powiatu Opol-
skiego, który:

a) podaje do publicznej wiadomo�ci  wykaz lokali prze-
znaczonych do oddania w najem ,

b) przeprowadza postêpowanie przewidziane  przepisa-
mi obowi¹zuj¹cego prawa,

c) dokonuje wyboru najemcy lokalu,
d) zawiera umowê cywilnoprawn¹ o odp³atne u¿ywanie

lokalu, zgodnie z niniejsz¹ uchwa³¹ ,     z postanowieniami  usta-
wy oraz innymi przepisami obowi¹zuj¹cego prawa.

§ 3. Wynajmowanie lokali, oddanych w trwa³y zarz¹d jed-
nostkom organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowo�ci praw-
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nej Powiatu Opolskiego nale¿y do dyrektorów tych jednostek
którzy:

a) za zgod¹ Zarz¹du Powiatu  Opolskiego przeznaczaj¹
lokale  do oddania w najem ,

b) przeprowadzaj¹ postêpowanie przewidziane  przepi-
sami obowi¹zuj¹cego prawa, zgodnie  z uchwa³ami  Rady Po-
wiatu Opolskiego i Zarz¹du Powiatu Opolskiego,

c) dokonuj¹  wyboru najemcy lokalu,
d) za zgod¹ Zarz¹du Powiatu  Opolskiego zawieraj¹ umo-

wy cywilnoprawne o odp³atne u¿ywanie lokali, zgodnie z niniej-
sz¹ uchwa³¹, z postanowieniami ustawy oraz innymi przepisa-
mi obowi¹zuj¹cego prawa- z zastosowaniem stawki czynszu
ustalonej przez  Zarz¹d Powiatu Opolskiego.

§ 4. Uchwa³y Zarz¹du Powiatu Opolskiego w sprawach
okre�lonych w § 2 i decyzje dyrektorów jednostek w sprawach
okre�lonych w § 3 podlegaj¹ og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego w Opolu  przez okres jednego  miesi¹ca .

§ 5. Lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu
powiatu s¹ wynajmowane przede wszystkim dla osób o niskich
dochodach, nie posiadaj¹cych zaspokojonych potrzeb miesz-
kaniowych lub dla osób maj¹cych nieodpowiednie warunki
mieszkaniowe.

§ 6. Prawo do ubiegania siê o wynajêcie lokalu na czas
nieoznaczony maj¹ osoby, których �redni dochód miesiêczny
na  jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie ostat-
nich 3-miesiêcy, poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o na-
jem  lokalu, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym
150% najni¿ej emerytury, a w gospodarstwie  wieloosobowym
100% najni¿ej emerytury obowi¹zuj¹cej w dacie z³o¿enia wnio-
sku, og³oszonej przez  Prezesa  Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych w Monitorze Polskim .

§ 7. 1. Za warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce  wnio-
skodawcê  do ich poprawy, uwa¿a siê :

1) zamieszkiwanie w lokalu , w którym powierzchnia pokoi
przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego najemcy
jest mniejsza ni¿ 5m2 w gospodarstwie wieloosobowym  i 10m2

w gospodarstwie jednoosobowym ,
2) zamieszkiwanie w lokalu , który ze wzglêdu na jego

stan , po³o¿enie , kondygnacjê , wyposa¿enie techniczne , wiel-
ko�æ - nie jest odpowiednie dla najemcy lub osób wspólnie
zamieszkuj¹cych z powodu podesz³ego wieku tych osób, scho-
rzeñ , chorób lub niepe³nosprawno�ci .

2. Warunki zamieszkiwania okre�lone w ust. 1 nie musz¹
byæ spe³nione ³¹cznie.

§ 8. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony przys³uguje osobom:

1) spe³niaj¹cym kryteria dochodowe okre�lone w § 6  ,
2) posiadaj¹cym tytu³ prawny do lokalu w budynku prze-

znaczonym do rozbiórki lub remontu kapitalnego,
3) pozbawionym lokalu w wyniku klêsk ¿ywio³owych lub

po¿aru,
4) zamieszkuj¹cym w pomieszczeniach nie nadaj¹cych

siê na sta³y pobyt ludzi ,
5) zakwalifikowanym do otrzymania lokalu , wytypowane-

go do remontu na koszt przysz³ego najemcy,
6) wyra¿ajacym chêæ dokonania  nadbudowy  lub  rozbu-

dowy  obiektu mieszkalnego, stanowi¹cego w³asno�æ Powiatu
Opolskiego.

§  9. 1. Zamiana lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu miesz-
kaniowego Powiatu wymaga zgody Zarz¹du Powiatu Opolskiego.

2. Najemcy lokali mog¹  dokonywaæ zamiany lokali wcho-
dz¹cych w sk³ad zasobu, je¿eli przemawiaj¹ za tym wzglêdy zdro-
wotne, rodzinne, spo³eczne lub  materialne .

3. Warunkiem wydania zgody na zamianê mieszkania jest
uregulowany stan  p³atno�ci czynszu i innych op³at .

4. Przy wzajemnej zamianie  nie obowi¹zuj¹ kryteria do-
chodowe oraz kryteria pierwszeñstwa okre�lone w § 8.

§  10. Wnioski o najem lokali sk³ada siê na pi�mie :
1) w Starostwie  Powiatowym w Opolu,  w odniesieniu do

lokali wchodz¹cych w sk³ad powiatowego zasobu nieruchomo�ci ,
2) w jednostkach organizacyjnych Powiatu  Opolskiego w

odniesieniu do lokali oddanych w trwa³y zarz¹d na rzecz tych
jednostek.

§ 11. 1. Zawarcie umowy najmu , z wy³¹czeniem umowy
zawartej w zwi¹zku z zamian¹ lokali jest uzale¿nione od wp³ace-
nia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿no�ci
z tytu³u najmu lokalu , przys³uguj¹cych wynajmuj¹cemu w dniu
opró¿nienia lokalu.

2. Kwota kaucji wynosi  6-krotno�æ miesiêcznego czynszu
za dany lokal, obliczonego wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w
dniu zawarcia umowy.

§  12. Osobom pozostaj¹cym w lokalu opuszczonym  przez
najemcê lub w lokalu , w którego najem nie wst¹pi³y po �mierci
najemcy, mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie umowy najmu tego lo-
kalu, o ile zamieszkiwa³y faktycznie z najemc¹ przez okres co
najmniej trzech lat do chwili opuszczenia przez niego lokalu lub
do �mierci najemcy.

§ 13. Osoby niezbêdne dla Powiatu Opolskiego, z uwagi
na posiadane kwalifikacje i rodzaj wykonywanej pracy zawodo-
wej,  mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie umowy najmu lokalu na czas
oznaczony, na czas trwania stosunku pracy.

§  14. Umowy najmu lokali nale¿¹cych do mieszkaniowe-
go zasobu Powiatu o powierzchni przekraczaj¹cej 80m2 mog¹
byæ zawierane bez wzglêdu na wysoko�æ dochodu osoby zain-
teresowanej , za zap³at¹ czynszu ustalonego w drodze przetar-
gu lub negocjacji .

§ 15. 1. Osoby fizyczne mog¹ na w³asny koszt wykonywaæ
remontu lokalu, adaptacji strychów i innych pomieszczeñ nie
wchodzacych w sk³ad ju¿ istniej¹cych lokali  usytuowanych w
obiektach, stanowi¹cych w³asno�æ Powiatu Opolskiego, w celu
ulepszenia, wybudowania lub powiêkszenia lokalu.

2. Wykonanie prac okre�lonych w ust. 1 wymaga zgody
Zarz¹du Powiatu Opolskiego.

3. Remont oraz prace adaptacyjne odbywaj¹ siê na koszt
w³asny przysz³ego najemcy, na warunkach okre�lonych w umo-
wie o udostêpnienie lokalu, z przeznaczeniem na remont.

4. W przypadkach okre�lonych w ust. 1, nie maj¹ zastoso-
wania kryteria dochodowe oraz kryteria pierwszeñstwa okre�lo-
ne  w uchwale .

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny spe³niæ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:

1) z³o¿yæ pisemne zobowi¹zanie do wykonania na w³asny
koszt prac remontowych lub adaptacyjnych,

2) przedstawiæ o�wiadczenie potwierdzaj¹ce posiadanie
�rodków finansowych, niezbêdnych do wykonania robót,

3) przedstawiæ dokumentacjê projektow¹ planowanych
prac oraz uzyskaæ pozytywn¹ opiniê urbanistyczno-architekto-
niczn¹.

4) okre�liæ termin zakoñczenia prac.
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§  16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powia-
tu Opolskiego oraz  dyrektorom jednostek organizacyjnych Po-
wiatu Opolskiego.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art. 22 ust.1 i 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr
142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717/, Rada Miejska w Ozimku  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Gminy Ozimek, którego tekst jednolity przy-
jêto uchwa³¹ Nr XL/265/01 z dnia 3 grudnia 2001 r. /Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2002 r. Nr 1, poz. 4/, zmienionym uchwa³¹ Nr V/50/03
z dnia 31 marca 2003 r.,  za³¹cznik nr 5 otrzymuje nastêpuj¹ce
brzmienie:

 " Wykaz jednostek organizacyjnych i pomocniczych:
Jednostki organizacyjne:
1. Gimnazjum Nr 1 w Ozimku
2. Szko³a Podstawowa w Antoniowie
3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Dylakach
4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Grod�cu
5. Szko³a Podstawowa w Krasiejowie
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Szczedrzyku
7. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w Ozimku
8. Szko³a Podstawowa Nr 2 w Ozimku
9. Szko³a Podstawowa Nr 3 w Ozimku
10. Przedszkole Publiczne Nr 3  w Dylakach
11. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie
12. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku
13. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku
14. Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjny
mi w Ozimku

1804

Uchwa³a Nr XI/96/03
Rady Miejskiej w Ozimku

z  dnia  27 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany do Statutu Gminy Ozimek.

15. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku
16. Gminny Zak³ad O�wiaty w Ozimku
17. Dom Kultury w Ozimku
18. O�rodek Opieki Spo³ecznej w Ozimku
19. Gminny O�rodek Integracji Spo³ecznej w Ozimku.

Jednostki pomocnicze
1. So³ectwo w Antoniowie
2. So³ectwo w Biestrzynniku
3. So³ectwo w Chobiu
4. So³ectwo w Dylakach
5. So³ectwo w Grod¿cu
6. So³ectwo w Krasiejowie
7. So³ectwo w Krzy¿owej Dolinie
8. So³ectwo w Pustkowiu
9. So³ectwo w Mnichusie
10. So³ectwo w Schodni Starej
11. So³ectwo w Szczedrzyku
12. Osiedle Nr 1 w Ozimku
13. Osiedle Nr 2 w Ozimku
14. Osiedle Nr 3 w Ozimku ".

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada o
pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz.
668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20,
poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr
89 poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz.
1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268),Rada Miejska w Prudniku
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê zasady zwrotu wydatków poniesionych przez
Gminê na przyznany posi³ek dla uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjów:

1) zwrot wydatków nastêpuje jednorazowo w terminie do
15-go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
udzielono �wiadczeñ w formie posi³ku,

2) nale¿no�æ miesiêczn¹ z tytu³u zwrotu wydatków nale¿y
wp³acaæ na konto o�rodka Pomocy Spo³ecznej w Prudniku lub
w kasie 0�rodka Pomocy Spo³ecznej.
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Uchwa³a Nr XIV/130/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych Gminy
 w zakresie do¿ywiania uczniów.
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§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prud-
nika.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XLII/618/2002 Rady Miejskiej w
Prudniku z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wy-
datków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach
zadañ w³asnych Gminy w zakresie do¿ywiania uczniów.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa 0polskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.
o pomocy spo³ecznej /Dz.U. z 1998 r. Nr64, poz.414, Nr 106,
poz.668, Nr 117, poz.756, Nr 162, poz.1118 i 1126, z 1999 r. Nr
20, poz.170, Nr 79, poz.885 i Nr 90, poz.1001, z 2000 r. Nr 12 ,
poz. 136 i Nr 19, poz.238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz.
961, Nr 89, poz. 973. Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr
154, poz. 1792 z 2003 r. Nr 7, poz.79, Nr 44, poz.389, Nr 122, poz.
1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304/ i
§ 2 ust.3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w
do¿ywianiu uczniów w 2003 roku / Dz.U. Nr 13, poz. 133/, Rada
Gminy Proszków uchwala ,co nastêpuje:

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

§2. W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza dochód, o którym mowa w § 1 , wydatki poniesione na
przyznany posi³ek podlegaj¹ zwrotowi w czê�ci lub ca³o�ci ,w wysoko-
�ci i w terminie okre�lonym w decyzji o przyznaniu �wiadczenia.
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Uchwa³a Nr XIII/86/2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w do¿ywianiu uczniów szkó³ w 2003 roku.

§3. 1.Zwrot poniesionych wydatków winien nast¹piæ w
równych ratach miesiêcznych, jednak nie d³u¿szy ni¿ 5 miesiêcy.

2. W uzasadnionych przypadkach okres zwrotu mo¿e byæ
przed³u¿ony, decyzj¹ Kierownika O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

§4. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e odst¹-
piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w do-
¿ywianiu ucznia w przypadkach szczególnie uzasadnionych, a w
szczególno�ci okre�lonych w art.41 ustawy o pomocy spo³ecz-
nej.

§5. Obowi¹zek zwrotu poniesionych wydatków na pomoc
w do¿ywianiu ci¹¿y na rodzicach lub opiekunach prawnych
ucznia.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Proszków.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierz¹t (Dz. U.z 2003r. Nr.106 poz. 1002) oraz art.
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) - Rada
Gminy Prószków, po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem We-
terynarii w  Opolu oraz zasiêgniêciu opinii upowa¿nionego
przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami-Oddzia³
Miejski w Opolu (organizacji spo³ecznej, której statutowym ce-
lem dzia³ania jest ochrona zwierz¹t), uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Przystêpuje siê do wy³apywania bezdomnych zwierz¹t
domowych i gospodarskich.

§ 2. Przed wykonaniem wy³apywania zwierz¹t nale¿y wcze-
�niej podj¹æ kroki umo¿liwiaj¹ce ustalenie faktycznych w³a�ci-
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Uchwa³a Nr XIII/88/2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t.

cieli zwierz¹t, celem zobowi¹zania ich do zapewnienia schro-
nienia i nale¿ytej opieki nad tymi zwierzêtami.

§ 3. 1.Wy³apywanie zwierz¹t ma charakter okresowy i od-
bywa siê na terenie ca³ej Gminy.

2. Wy³apywanie odbywa siê w ka¿dym przypadku, je¿eli
zajdzie taka potrzeba, a w szczególno�ci, je¿eli wyst¹pi takie
zg³oszenie ze strony mieszkañców.

§ 4. 1. Zwierzê, które zosta³o umieszczone w schronisku
lub w odpowiednim miejscu do momentu przewiezienia go do
schroniska prowadzonego przez uprawniony podmiot, b¹d�
przedsiêbiorcê zostanie niezw³ocznie wydane w³a�cicielowi, w
przypadku ustalenia takiej osoby.
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Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o  samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z
2001r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 216,  poz. 1826, 2003r. Nr 80 poz. 721), Rada Gminy
u c h w a l a:

§ 1. Drogi gminne wymienione w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y zaliczyæ do kategorii dróg gminnych.

Lp. N um er drogi N azw a ci¹gu drogow ego U w agi 

1. 2. 3. 4. 
 1. 100823 O  Skroñsko � K o�cieliska - Sternalice w spólny przebieg z G m in¹ G orzów  �l¹ski 
 2. 101104 O  Ruda - Sternalice  
 3. 101105 O  Ligota O leska � K o�cieliska  
 4. 101106 O  Ligota O leska � W olêcin   
 5. 101226 O  Boroszów  - Rad³ów  W spólny przebieg z G m in¹ O lesno 
 6. 101109 O  Ligota O leska - W ichrów   
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Uchwa³a Nr  57/X/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 6 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska

            Za³¹cznik nr 1
                                                   do uchwa³y Nr 57/X/2003

                                                 Rady Gminy w Rad³owie
z dnia 6 pa�dziernika 2003r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.
733 z pó�n. zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspól-
noty samorz¹dowej Gminy Tu³owice, wprowadza siê zasady
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy Tu³owice, okre�lone w za³¹czniku do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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Uchwa³a Nr X/85/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Tu³owice.

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Tu³owice Nr VII/37/94
z dnia 8 grudnia 1994r. w sprawie zasad gospodarowania za-
sobem mieszkaniowym Gminy.

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

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

                                                              Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

                                           Teresa Kucharzak-Juszczyk

2. W sytuacji okre�lonej w ust. 1, w³a�ciciel zostaje obci¹-
¿ony kosztami dokonanego wy³apania.

3. W przypadku odmowy przyjêcia zwierzêcia przez w³a�ci-
ciela, zwierzê to pozostaje w schronisku.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy w Prószkowie i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

WYKAZ  DRÓG  GMINNYCH
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                                                                      Za³¹cznik
                                                     do uchwa³y Nr X/85/03
                                                       Rady Gminy Tu³owice

 z 23 pa�dziernika 2003 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZ¥CYCH W
SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY TU£OWICE

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwa³a reguluje zasady wynajmowania lokali miesz-
kalnych i socjalnych wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy oraz ustala zasady i kryteria wyboru osób, z który-
mi bêd¹ zawierane umowy najmu.

§ 2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) zasobie, nale¿y przez to rozumieæ mieszkaniowy zasób

Gminy Tu³owice,
2) cz³onku wspólnoty samorz¹dowej Gminy, nale¿y przez

to rozumieæ osobê stale zamieszkuj¹c¹ na terenie Gminy Tu³o-
wice.

Rozdzia³ II
Wysoko�æ dochodu gospodarstwa domowego uzasad-

niaj¹ca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego

§ 3.1. Lokal mo¿e byæ oddany w najem na czas nieozna-
czony osobie, której �redni dochód na jednego cz³onka gospo-
darstwa domowego w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê
z³o¿enia wniosku o najem lokalu lub podpisania umowy, nie
przekracza 150% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Prawo do ubiegania siê o wynajêcie lokalu socjalnego,
maj¹ osoby znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji maj¹tkowej, któ-
rych �redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka rodziny w
okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku lub
datê podpisania umowy najmu nie przekracza 75% najni¿szej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najni¿szej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 4. Za dochód, w rozumieniu uchwa³y, uznaje siê �redni¹
miesiêczn¹ wyliczon¹ z sumy dochodów brutto wszystkich cz³on-
ków gospodarstwa domowego osi¹gniêtych w okresie 3 mie-
siêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku lub podpisania
umowy.

Rozdzia³ III
Warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê

do ich poprawy

§ 5. 1. Za warunki mieszkaniowe kwalifikuj¹ce wniosko-
dawcê do ich poprawy uwa¿a siê:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi
przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego najemcy
jest mniejsza ni¿ 5m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10m2

w gospodarstwie jednoosobowym;
2) zamieszkiwanie w lokalu, który ze wzglêdu na jego po-

³o¿enie, kondygnacjê, wyposa¿enie techniczne, wielko�æ - nie
jest odpowiednia dla najemcy lub osób wspólnie zamieszkuj¹-
cych z powodu podesz³ego wieku tych osób lub niepe³nospraw-
no�ci w znacznym stopniu w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.
776 ze zm.)

2. Warunki zamieszkiwania okre�lone w ust 1 nie musz¹
byæ spe³nione ³¹cznie.

Rozdzia³ IV
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego

§ 6. Pierwszeñstwo najmu lokalu na czas nieoznaczony
przys³uguje osobom:

1) posiadaj¹cym tytu³ prawny do lokalu w budynku prze-
znaczonym do rozbiórki;

2) pozbawionym lokalu w wyniku klêsk ¿ywio³owych lub
zdarzeñ losowych i nie posiadaj¹cych tytu³u prawnego do inne-
go lokalu;

3) zamieszkuj¹cych w pomieszczeniach nie nadaj¹cych
siê na sta³y pobyt ludzi;

4) zakwalifikowanym do otrzymania lokalu wytypowanego
do remontu na koszt przysz³ego najemcy;

5) podejmuj¹cym siê nadbudowy lub rozbudowy obiek-
tów budowlanych stanowi¹cych w³asno�æ Gminy.

§ 7. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjal-
nego na czas oznaczony przys³uguje osobom:

1) zamieszkuj¹cym w pomieszczeniach nie nadaj¹cych
siê na sta³y pobyt ludzi i spe³niaj¹cych kryterium dochodowe, o
którym mowa w § 3 ust 2;

2) bezdomnym, w stosunku do których s¹d orzek³ o upraw-
nieniu do otrzymania lokalu.

§ 8. Spo�ród osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo
zawarcia umowy najmu lokalu dokonuje siê wyboru bior¹c pod
uwagê powierzchniê wolnego lokalu w stosunku do liczby cz³on-
ków gospodarstwa domowego z zastrze¿eniem, ¿e ³¹czna po-
wierzchnia pokoi nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5m2 na cz³onka
gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym i
mniejsza ni¿ 10m2 w gospodarstwie jednoosobowym.

§ 9.1. Lokal mo¿na oddaæ w najem osobie, której nie przy-
s³uguje tytu³ prawny do innego lokalu.

2. W przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñ-
skim, tytu³ o który mowa w ust. 1, nie mo¿e przys³ugiwaæ ma³-
¿onkowi.

Rozdzia³ V
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych w

sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany pomiê-
dzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu a osobami
zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach

§10.1. Zamiana lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu wy-
maga zgody wynajmuj¹cego.

2. Najemcy lokali mog¹ dokonywaæ zamiany lokali wcho-
dz¹cych w sk³ad zasobu, je¿eli przemawiaj¹ za tym wzglêdy:
zdrowotne, rodzinne, spo³eczne i materialne.

3. W przypadku zamiany lokali pomiêdzy najemcami, z
których chocia¿ jeden zalega z zap³at¹ czynszu i innych op³at,
zgoda wynajmuj¹cego na zamianê mo¿e byæ wyra¿ona po ure-
gulowaniu nale¿no�ci.

§ 11. Dokonywanie zamiany pomiêdzy najemcami lokali
nale¿¹cych do zasobu, a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych
zasobach nastêpuje na warunkach okre�lonych w § 10 ust 2 i
za zgod¹ obu wynajmuj¹cych lub wynajmuj¹cego i  w³a�ciciela
lokalu zajmowanego w innych zasobach.
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Rozdzia³ VI
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lo-

kali zawieranych na czas nieoznaczonych i o najem lokali
socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli spo-
³ecznej

§ 12. Wniosek o przydzia³ i zawarcie umowy najmu sk³ada
siê na pi�mie do Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Tu³owicach.

§ 13. 1. Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego
sporz¹dza Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Tu³owicach.

2. Kwalifikacja do wpisu na odpowiedni¹ listê osób upraw-
nionych do najmu lokalu nastêpuje po zasiêgniêciu opinii Spo-
³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 14. Wójt Gminy zatwierdza listy osób zakwalifikowanych
do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego.

§ 15.  Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ powo³uje Wójt
Gminy.

§ 16.  Do zadañ Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej nale¿y:
1) udzia³ w oglêdzinach pomieszczeñ zajmowanych do-

tychczas przez osoby ubiegaj¹ce siê o najem lokalu b¹d� za-
mianê;

2) opiniowanie wniosków osób ubiegaj¹cych siê o przy-
dzia³ i zawarcie umowy najmu lokalu.

§ 16a.1. Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
trac¹  wa¿no�æ z  up³ywem roku kalendarzowego, na który zosta-
³y sporz¹dzone.

2. Nieza³atwione wnioski osób wpisanych na listy w roku
poprzednim, podlegaj¹ ponownej weryfikacji na podstawie ak-
tualnych danych dotycz¹cych warunków mieszkaniowych i ma-
terialnych wnioskodawcy.

Rozdzia³ VII
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozo-

sta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w
którego najem nie wst¹pi³y po �mierci najemcy

§ 17. 1.  Osoby, które pozosta³y w lokalu opuszczonym
przez dotychczasowego  najemcê mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie
umowy najmu lokalu na zasadach okre�lonych w rozdziale VI,
je¿eli która� z nich jest jego pe³noletnim zstêpnym, wstêpnym
lub osob¹, której dotychczasowy najemca ma obowi¹zek ali-
mentacyjny stwierdzony prawomocnym wyrokiem s¹dowym i
nie ma warunków do zamieszkania w lokalu lub budynku stano-
wi¹cym nowe miejsce zamieszkania najemcy.

2. Osoby, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê i nie zosta³a z nimi zawarta umowa najmu, o której
mowa w ust. 1 lub które nie wst¹pi³y w stosunek najmu lokalu
po zmar³ym najemcy, zobowi¹zane s¹ opró¿niæ, opu�ciæ i wydaæ
lokal wynajmuj¹cemu w terminie do koñca miesi¹ca kalenda-
rzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o zda-
rzenie uzasadniaj¹ce opuszczenie lokalu.

3.W razie bezskutecznego up³ywu terminu, o którym mowa
w ust. 2, wynajmuj¹cy wytoczy powództwo o opró¿nienie lokalu.

4. Do czasu opró¿nienia, opuszczenia i wydania lokalu
osoby pozostaj¹ce w nim bez tytu³u prawnego obowi¹zane s¹,
bez wezwania, do uiszczania op³at zwi¹zanych z zajmowaniem
przez nich lokalu.

Rozdzia³ VIII
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u¿yt-

kowej przekraczaj¹cej 80 m2

§ 18. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80m2

przeznacza siê do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych ro-
dzin wieloosobowych licz¹cych nie mniej ni¿ 6 osób, gdy ich
dochód przypadaj¹cy  na cz³onka rodziny pozwala na ponosze-
nie kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem lokalu i rodziny i nie jest
ni¿szy ni¿ 150% najni¿szej emerytury, liczony wed³ug zasad okre-
�lonych w § 3 ust 1.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz.838, Nr 86 poz.
958,  Nr 12 poz. 136, z 2001 r., z 2002 r.  Nr 125 poz. 1371, Nr 25
poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676,  Nr 89
poz. 804, Nr 113 poz. 984, z 2002 r. Nr 216 poz. 1826, z 2003 r. Nr
80 poz. 721,  Nr 80 poz. 717), Rada Gminy w Walcach uchwala:

§ 1. Zaliczyæ do kategorii dróg gminnych drogê oznaczon¹
numerem dzia³ki 18/5 z mapy  nr 1, obrêb Stradunia.
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Uchwa³a Nr XI/67/03
Rady Gminy w Walcach

z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Kubicz
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Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717), Rada
Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co nastêpuje:

   § 1. W sprawach wa¿nych dla Gminy okre�lonych przez
Radê Miejsk¹ w Zdzieszowicach lub w przypadkach okre�lo-
nych ustaw¹, przeprowadza siê konsultacje z mieszkañcami na
zasadach i w trybie okre�lonym w niniejszej uchwale.

   § 2.1. Rada Miejska w Zdzieszowicach jest organizato-
rem konsultacji, o których mowa w § 1.

   2. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ osoby stale
zamieszkuj¹ce na obszarze objêtym konsultacj¹.

   3. Zakres konsultacji, o których mowa w § 1, mo¿e byæ
ograniczony do terenu jednej lub kilku jednostek pomocniczych.

   § 3.1. Rada zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia
konsultacji z mieszkañcami na 7 dni przed ich terminem, po-
przez wywieszenie informacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miej-
skiego w Zdzieszowicach oraz rozplakatowanie w miejscach
publicznych lub poprzez zamieszczenie informacji w prasie lo-
kalnej.

   2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) okre�lenie przedmiotu konsultacji,
2) okre�lenie formy konsultacji,
3) wskazanie miejsca przeprowadzenia konsultacji oraz

terminu ich rozpoczêcia i zakoñczenia.

   § 4.1. Konsultacje z mieszkañcami mog¹ byæ przepro-
wadzane w nastêpuj¹cych formach:

1) bezpo�rednich spotkañ z mieszkañcami,
2) spotkañ z delegatami mieszkañców, którymi mog¹ byæ

osoby pe³noletnie, posiadaj¹ce pisemne upowa¿nienie co naj-
mniej 30 mieszkañców,

3) ankiety - polegaj¹cej na przekazaniu przez Radê miesz-
kañcom Gminy pisemnego zapytania zawieraj¹cego problema-
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Uchwa³a  Nr XIII/81/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Zdzieszowice

tykê objêt¹ przedmiotem konsultacji, pouczenie co do jej wype³-
nienia oraz sposób przekazania wype³nionej ankiety.

2. Mo¿liwe jest ³¹czenie formy ankiety z innymi sposobami
przeprowadzenia konsultacji.

   § 5.1. Rada powo³uje komisjê ds. konsultacji z miesz-
kañcami, w sk³ad której mog¹ wchodziæ cz³onkowie Rady Miej-
skiej, pracownicy Urzêdu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz pra-
cownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Zadaniem komisji jest wykonywanie prac zwi¹zanych z
przeprowadzeniem konsultacji tj. organizacja spotkañ z miesz-
kañcami, sporz¹dzanie protoko³ów z tych spotkañ, dokonanie
podsumowania wyników ankiet oraz sporz¹dzanie sprawozda-
nia z przebiegu konsultacji, zawieraj¹cego przedstawienie ich
wyników w ci¹gu 7 dni od daty zakoñczenia konsultacji.

3. Protokó³, o którym mowa w ust. 2, powinien odzwiercie-
dlaæ przebieg konsultacji oraz powinien byæ podpisany przez
wszystkich cz³onków komisji. Do protoko³ów do³¹cza siê:

1) wyniki g³osowania w sprawie przedmiotu konsultacji, z
wyszczególnieniem liczby g³osów "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹-
cych siê",

2) listê mieszkañców b¹d� ich delegatów, z wyszczegól-
nieniem imion, nazwisk, adresu zamieszkania i podpisu.

§ 6.1. Burmistrz na najbli¿szej sesji Rady Miejskiej przed-
stawia wyniki konsultacji z mieszkañcami.

2. Wyniki konsultacji nie maj¹ charakteru wi¹¿¹cego.
3. Rada Miejska mo¿e uznaæ przeprowadzone konsulta-

cje za nieskuteczne lub niewystarczaj¹ce  i w takim przypadku zleca
ponowne ich przeprowadzenie, okre�laj¹c ich zakres i formê.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

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

Przewodnicz¹cy Rady
                                                                    Edward Paciorek
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Zarz¹dzenie Nr 119/2003
Burmistrza Nysy

z dnia 19 maja 2003 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) art. 128 ust. 2 pkt 1 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) oraz § 14 uchwa³y
Nr VI/89/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 lutego 2003 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok Burmistrz
Nysy zarz¹dza, co nastêpuje:

§   1. Dokonuje siê przeniesieñ w bud¿ecie Gminy Nysa
na 2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem do zarz¹dzenia.

§   2. Zarz¹dzenie  wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Marian Smutkiewicz
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Za³¹cznik nr 1
do zarz¹dzenia Nr 119/2003

Burmistrza Nysy
z dnia 19 maja  2003 r.

Zmiana w bud¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok

Dzia³-rozdzia³-paragraf-nazwa                             kwota w z³

Przeniesienia bud¿etowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)  oraz art. 128 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148), Burmistrz Nysy zarz¹dza, co nastê-
puje:

§ 1. Dokonaæ zmiany planu dochodów i wydatków bud¿e-
towych na 2003 rok poprzez zwiêkszenie dotacji celowej w bu-
d¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem do za-
rz¹dzenia.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Marian Smutkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do zarz¹dzenia Nr 120/2003

Burmistrza Nysy
z dnia 19 maja  2003 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków bud¿etowych na rok
2003 w zakresie dotacji celowych

Dzia³-rozdzia³-paragraf-nazwa                             kwota w z³

Dochody bud¿etowe
zwiêkszyæ      o kwotê :  31.248
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Zarz¹dzenie Nr 120/2003
Burmistrza Nysy

z dnia 19 maja 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok w zakresie dotacji celowych.

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna            31.248
Rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ            31.248
§ 270  �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin, powiatów, samorz¹dów województw pozyskane z
innych �róde³            31.248

(AWR - SP - �rodki na do¿ywianie dzieci by³ych pracowni-
ków PGR ucz¹cych siê w szko³ach podstawowych i gimnazjach)

Wydatki bud¿etowe
zwiêkszyæ o kwotê :         31.248

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna            31.248
Rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ            31.248
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne            31.248
(�rodki na do¿ywianie dzieci by³ych pracowników PGR

ucz¹cych siê w szko³ach podstawowych i gimnazjach)

Dochody bud¿etowe
zwiêkszyæ       o kwotê :  40.000

Dzia³ 750 Administracja publiczna            40.000
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin            40.000
§ 202  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej            40.000

Wydatki bud¿etowe
zwiêkszyæ        o kwotê:  40.000

Dzia³ 750 Administracja publiczna            40.000
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin            40.000
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia              8.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych           32.000.

Wydatki bud¿etowe
Dzia³ 750  Administracja publiczna
Rozdz. 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ
zmniejszyæ                    o kwotê :  1.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych 1.000

zwiêkszyæ       o kwotê :  1.000
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000



             Poz. 1814
Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)  oraz art. 128 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15 poz. 148), Burmistrz Nysy zarz¹dza, co nastêpuje:

§ 1. Dokonaæ zmiany planu dochodów i wydatków bud¿e-
towych na 2003 rok poprzez zwiêkszenie dotacji celowej w bud¿ecie
Gminy Nysa na 2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem do zarz¹dzenia.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Marian Smutkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do zarz¹dzenia Nr 123/2003

Burmistrza Nysy
z dnia 22 maja  2003 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków bud¿etowych na
rok 2003 w zakresie dotacji celowych

Dzia³-rozdzia³-paragraf-nazwa                             kwota w z³

Dochody bud¿etowe
zwiêkszyæ o kwotê :  32.600,98

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej  kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa       32.600,98

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
                                                        32.600,98

§ 201  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej  oraz
innych zadañ zleconych gminom                                   32.600,98

Wydatki bud¿etowe
zwiêkszyæ o kwotê :       32.600,98

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa       32.600,98

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
                                                        32.600,98

§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia       12.888,00
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych       16.799,67
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne       2.550,54
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                         362,67
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Zarz¹dzenie Nr 123/2003
Burmistrza Nysy

z dnia  22 maja  2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok w zakresie dotacji celowych.

Dochody bud¿etowe zwiêkszyæ          o kwotê :   15.525

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                         15.525
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe            15.525
§ 201  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej  oraz
innych zadañ zleconych gminom                                         15.525

Wydatki bud¿etowe

zwiêkszyæ      o kwotê :   15.525

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie             15.525
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe             15.525
§ 3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (sfi-

nansowanie zakupu wyprawek szkolnych do 100 z³  przyznanych
jako zasi³ek losowy w formie pomocy  rzeczowej obejmuj¹cej
podrêczniki szkolne dla  uczniów podejmuj¹cych naukê w pierw-
szych klasach szkó³  podstawowych w roku szkolnym 2003/04)

                                                                                         15.525
Zadania w³asne

Dochody bud¿etowe

zwiêkszyæ   o kwotê :   292.416

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna          292.416
Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe          244.016
§ 203  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacje w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin   244.016

Rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ             48.400
§ 203  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacje w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin      48.400

Wydatki bud¿etowe

zwiêkszyæ    o kwotê:   292.416

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna          292.416
Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe          244.016
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne          244.016
Rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ            48.400
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne            48.400
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Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)  oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148), Burmistrz Nysy zarz¹dza, co nastêpuje:

§ 1. Dokonaæ zmiany planu dochodów i wydatków bud¿eto-
wych na 2003 rok, poprzez zwiêkszenie dotacji celowej w bud¿ecie
Gminy Nysa na 2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem do zarz¹dzenia.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz
Marian Smutkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do zarz¹dzenia Nr 130/2003

Burmistrza Nysy
z dnia  4 czerwca  2003 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków bud¿etowych na
rok 2003 w zakresie dotacji celowych
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Zarz¹dzenie Nr 130/2003
Burmistrza Nysy

z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok  w zakresie dotacji celowych.

Dzia³-rozdzia³-paragraf-nazwa                             kwota w z³

Zadania zlecone
Dochody bud¿etowe
zwiêkszyæ     o kwotê :  76.166

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa            76.166

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i  konstytucyjne
           76.166

§ 201  dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami            76.166

Wydatki bud¿etowe
zwiêkszyæ     o kwotê :  76.166

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa            76.166

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i  konstytucyjne
           76.166

§ 3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych       76.166.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 116 ust. 5
i  art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z  dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.
594, Nr 96, poz. 874), Burmistrz Nysy zarz¹dza, co nastêpuje :

§ 1. Dokonaæ podzia³u rezerwy bud¿etowej na 2003 rok,
zgodnie z  za³¹cznikiem do zarz¹dzenia.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz
Marian Smutkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do zarz¹dzenia Nr 135/2003

Burmistrza Nysy
z dnia 10 czerwca  2003 r.

Zmiana bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok, dotycz¹ca
przeniesieñ wydatków z rezerwy bud¿etowej
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Zarz¹dzenie Nr 135/2003
Burmistrza Nysy

z dnia 10 czerwca  2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok, dotycz¹cej przeniesieñ wydatków z rezerwy bud¿etowej.

Dzia³-rozdzia³-paragraf-nazwa                             kwota w z³

Zadania w³asne
Wydatki bud¿etowe
zmniejszyæ o kwotê :            62.000

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia            62.000
Rozdz. 75818  Rezerwy ogólne i celowe            62.000
§ 4810 rezerwy            62.000
(rezerwa celowa- zagospodarowanie mienia powojsko
wego)

zwiêkszyæ           o kwotê :            62.000

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa            62.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

           62.000
§ 4270 zakup us³ug remontowych            62.000
(zagospodarowanie jednego z przyjêtych budynków  po-

wojskowych przy ul. Otmuchowskiej w Nysie).
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Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) oraz § 14
uchwa³y Nr VI/89/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 lutego
2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu  Gminy Nysa na 2003
rok, Burmistrz Nysy zarz¹dza, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê przeniesieñ w bud¿ecie Gminy Nysa na
2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem do zarz¹dzenia.

§ 2. Zarz¹dzenie  wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Marian Smutkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do zarz¹dzenia Nr 139/2003

Burmistrza Nysy
z dnia 12 czerwca  2003 r.

Zmiana w bud¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok
Dzia³-rozdzia³-paragraf-nazwa                             kwota w z³

Przeniesienia bud¿etowe
Wydatki bud¿etowe
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Zarz¹dzenie Nr 139/2003
Burmistrza Nysy

z dnia 12 czerwca  2003 r.

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

Dzia³ 750  Administracja publiczna
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin

zmniejszyæ      o kwotê :    6.619
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal
nych                                                    6.619

zwiêkszyæ       o kwotê :   6.619
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne  6.619

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw
po¿arowa

Rozdz. 75416 Stra¿ Miejska

zmniejszyæ           o kwotê:    226
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych     226

zwiêkszyæ           o kwotê:    226
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych

    226

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierz¹t

zmniejszyæ o kwotê :   29
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych        29

zwiêkszyæ             o kwotê :    29
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                      29.
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Zarz¹dzenie  Nr 144/2003
Burmistrza Nysy

 dnia  17 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok  w zakresie dotacji celowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594),
Burmistrz Nysy zarz¹dza, co nastêpuje:

§ 1. Dokonaæ zmiany planu dochodów i wydatków bud¿e-
towych na 2003 rok poprzez zwiêkszenie dotacji celowej w bu-
d¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok zgodnie z za³¹cznikiem do za-
rz¹dzenia.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Marian Smutkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do zarz¹dzenia Nr 144/2003

Burmistrza Nysy
z dnia 17 czerwca  2003 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków bud¿etowych na
rok 2003 w zakresie dotacji celowych

Dzia³-rozdzia³-paragraf-nazwa                             kwota w z³

Zadania zlecone
Dochody bud¿etowe
zwiêkszyæ      o kwotê :   8.902

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 8.902
Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów 8.902
§ 201  dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na

realizacjêzadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej  oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami 8.902



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 93 - 7271 -  Poz.1818-1819

Wydatki bud¿etowe
zwiêkszyæ       o kwotê :  8.902

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 8.902
Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów 8.902
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 7.902
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne 1.000

Zadania zlecone
Przeniesienia bud¿etowe

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

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i  konstytucyjne

zmniejszyæ o kwotê :   8.997,75

§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia         8.997,75

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594)
oraz § 14 uchwa³y Nr VI/89/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25
lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Nysa na
2003 rok, Burmistrz Nysy zarz¹dza, co nastêpuje:

§   1. Dokonuje siê przeniesieñ w bud¿ecie Gminy Nysa
na 2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem do zarz¹dzenia.

§   2. Zarz¹dzenie  wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Marian Smutkiewicz
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Zarz¹dzenie  Nr 145/2003
Burmistrza Nysy

z dnia 17 czerwca  2003 r.

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

Za³¹cznik nr 1
do zarz¹dzenia Nr 145/2003

Burmistrza Nysy
z dnia 17 czerwca  2003 r.

Zmiana w bud¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok
Dzia³-rozdzia³-paragraf-nazwa                             kwota w z³

Przeniesienia bud¿etowe
Wydatki bud¿etowe

Dzia³ 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin

zmniejszyæ  o kwotê :   2.791,86
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia         2.791,86

zwiêkszyæ  o kwotê :   2.791,86
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych        2.791,86.

zwiêkszyæ o kwotê :   8.997,75

§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne             32,29
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                 4,59
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych         8.960,87

Korekta zapisu w za³¹cziku nr 1 do zarz¹dzenia Nr 123/
2003 Burmistza Gminy Nysy z dnia 22 maja 2003 r.

- dzia³ 751
- rozdzia³ 75110

Dochody bud¿etowe § 201 - jest 32.600,98
- winno byæ 32.600,88

Wydatki bud¿etowe - jest 32.600,98
- winno byæ 32.600,88.
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Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)  oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594),
Burmistrz Nysy zarz¹dza, co nastêpuje:

§ 1. Dokonaæ zmiany planu dochodów i wydatków bud¿e-
towych na 2003 rok poprzez zwiêkszenie dotacji celowej w bu-
d¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem do za-
rz¹dzenia.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Marian Smutkiewicz
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Zarz¹dzenie Nr 160/2003
Burmistrza Nysy

z dnia  30 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok  w zakresie dotacji celowych.

Za³¹cznik nr 1
do zarz¹dzenia Nr 160/2003

Burmistrza Nysy
z dnia 30 czerwca  2003 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków bud¿etowych na
rok 2003 w zakresie dotacji celowych

Dzia³-rozdzia³-paragraf-nazwa                             kwota w z³

Zadania zlecone
Dochody bud¿etowe
zwiêkszyæ      o kwotê :   7.644

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 7.644
Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe 7.644
§ 203  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 7.644

Wydatki bud¿etowe
zwiêkszyæ      o kwotê :   7.644

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 7.644
Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe 7.644
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne 7.644.


