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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pó�n. zm./, art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1044 z pó�n. zm. / -
Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 3.500,- z³ z
tytu³u dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych w dz. 900.

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu w kwotê 3.500,- z³ na
wydatki bie¿¹ce na usuniêcie "dzikiego wysypiska �mieci" /dz. 900,
rozdz. 90003/.

§ 3. Bud¿et po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów     12.318.292 z³
- po stronie wydatków      15.266.754 z³.
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Uchwa³a Nr XL/259/2002
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 13 wrze�nia 2002 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu miasta i gminy Dobrodzieñ na 2002 rok.

§ 4. Przenie�æ �rodki z dz. 900, rozdz. 90001- Gospodarka
�ciekowa i ochrona wód kwotê 260.000,- z³ z wydatków inwesty-
cyjnych na dz. 921, rozdz. 92109- Domy i o�rodki kultury, �wietli-
ce i kluby kwotê 90.000,- z³ na dotacjê dla instytucji kultury, na dz.
710, rozdz. 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego
kwotê 28.000,- z³ na wydatki bie¿¹ce, na dz. 010, rozdz. 01010-
"Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi " kwotê 40.000-, z³
na wydatki inwestycyjne, na dz. 926,rozdz. 92695- Pozosta³a
dzia³alno�æ kwotê 18.300,- z³ na wydatki bie¿¹ce, na dz. 750,
rozdz. 75095- Pozosta³a dzia³alno�æ kwotê 1.000,- z³ na wydatki
na pomoc finansow¹ udzielon¹ miêdzy j.s.t. na dofinansowanie
w³asnych zadañ bie¿¹cych, na dz. 754, rozdz. 75412- Ochotni-
cze stra¿e po¿arne kwotê 10.000,- z³ na wydatki bie¿¹ce, na dz.
900, rozdz. 90015- O�wietlenie ulic, placów i dróg kwotê 32.700,- z³
na wydatki bie¿¹ce na dz. 900, rozdz. 90095 - Pozosta³a dzia³al-
no�æ kwotê 20.000,-z³. na wydatki bie¿¹ce, na dz. 010, rozdz.
01008 - Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych kwotê
10.000,-z³.  na wydatki bie¿¹ce na dz. 900, rozdz. 90003 - Oczysz-
czanie miasta i gminy kwotê 10.000,-z³ na wydatki bie¿¹ce.
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Przenie�æ �rodki w dz. 754, rozdz. 75412- Ochotnicze stra-
¿e po¿arne kwotê 6.000,- z³ z wydatków bie¿¹cych na dotacjê
celow¹ z bud¿etu na dofinansowanie zadañ zleconych do reali-
zacji Stowarzyszeniom.

Przenie�æ �rodki w dz. 600, rozdz. 60016- Drogi publiczne
gminne kwotê 1.150.000,- z³ z wydatków bie¿¹cych na wydatki
inwestycyjne kwotê 500.000,-z³. oraz na dz. 900, rozdz. 90001 -
Gospodarka �ciekowa i ochrona wód kwotê 650.000,-z³. na wy-
datki inwestycyjne.

Przenie�æ �rodki w dz. 801, rozdz. 80101- Szko³y podsta-
wowe z wydatków bie¿¹cych kwotê 49.800,- z³ z wynagrodzeñ
na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 801 z rozdz. 80145 - Komisje egza-
minacyjne kwotê 180,-z³., z wydatków bie¿¹cych na rozdz. 80114
- Zespo³y ekonomiczno - administracyjne szkó³ na wydatki bie-
¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 854, rozdz. 85404 - Przedszkola
kwotê 5.492,-z³. z wynagrodzeñ na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespo³y ekono-
miczno - administracyjne szkó³ kwotê 210,-z³. z wynagrodzeñ na
wydatki bie¿¹ce.

§ 5. Dokonaæ zmian w planie finansowym Gminnego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej . Zwiêkszyæ
plan stanu funduszu obrotowego na pocz¹tek roku o kwotê
4.000,-z³. Zwiêkszyæ plan wydatków funduszu o kwotê  4.000,-z³.
w tym: § 6110 - 4.000,-z³. na zwiêkszenie �rodków na zadaniu
"dokumentacja sieci wodoci¹gowej Pi³a - Kopina".

§ 6. Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji w warto�ci i pla-
nowanych nak³adach:

- zmniejszyæ �rodki na zadaniu " Kanalizacja ogólnosp³awna w
parku miejskim- dokumentacja i realizacja o kwotê          260.000,- z³

- wprowadziæ zadanie " modernizacja ul. Robotniczej w
Pludrach                                                    na kwotê         250.000,-z³

- wprowadziæ zadanie " modernizacja ul. Szemrowickiej w
Kocurach                                                 na   kwotê        250.000,-z³

- zwiêkszyæ �rodki na zadanie " Dokumentacja sieci wo-
doci¹gowej  Malichów " i dodaæ wyraz " i przepompowni"

                                                       o kwotê               20.000,-z³
- zwiêkszyæ �rodki na zadanie " Dokumentacja sieci wo-

doci¹gowej   Klekotna" i dodaæ wyraz " i przepompowni"
                                                          o kwotê            20.000,-z³
- wprowadziæ zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz

z przy³¹czami  w miejscowo�ci War³ów ( I etap )
                                                      na kwotê           650.000,-z³

§ 7 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Dobrodzieniu.

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

    Przewodnicz¹cy
                                                                                      Rady Miejskiej

                                                                      Joachim Kiwic

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591) oraz
art. 109 ust.1, art.124 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr155, poz.1014; 1990r.
Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1225;
2002r. Nr 6 poz.89, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.550, Nr 95,
poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz. 1351; 2001r. Nr 45,
poz.497, Nr46, poz.499, Nr 88, poz. 461, Nr 98, poz. 1070, Nr
100, poz.1082, Nr102, poz.116, Nr 125, poz. 1368, Nr1445,
poz.1623; 2002 r. Nr41, poz.363,365, Nr74, poz.676) - Rada
Gminy  uchwala:

§1. 1. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie dochodów:
dzia³ 801rozdz. 80101 §201 o kwotê 1.357,00 z³
dzia³ 853 rozdz. 85314 §201 o kwotê 8.037,00 z³
dzia³ 853 rozdz. 85315 §203 o kwotê         10.226,00 z³
dzia³ 853 rozdz. 85395 §201 o kwotê 1.194,00 z³
dzia³ 926 rozdz. 92601 §633 o kwotê         35.000,00 z³

          55.814,00 z³

2. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie wydatków
dzia³ 801rozdz. 80101 §4210 o kwotê 1.357,00 z³
dzia³ 853rozdz. 85314 §3110o kwotê          8.037,00 z³
dzia³ 853rozdz. 85315 §3110o kwotê          7.899,00 z³
dzia³ 853rozdz. 85395 §3110o kwotê 1.194,00 z³
dzia³ 926 rozdz. 92601§6050 o kwotê        35.000,00 z³

        55.814,00 z³
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Uchwa³a Nr XXVI/260/2002
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 12 wrze�nia 2002r.

w  sprawie  zmiany uchwa³y Nr XXII/241/2001 Rady Gminy w Domaszowicach w sprawie uchwalenia
bud¿etu gminy na 2002r.

Zwiêkszone wydatki przeznacza siê na:

- sfinansowanie czê�ci wyprawki szkolnej przeznaczonej
w formie zasi³ku celowego na zakup podrêczników oraz przybo-
rów szkolnych dla dzieci rozpoczynaj¹cych naukê w I klasie szko³y
podstawowej w roku szkolnym 2002/2003,

- zasi³ki celowe z zakresu opieki spo³ecznej
- dodatki mieszkaniowe
- dofinansowanie inwestycji ,, Rozbudowa O�rodka Spor-

tu i Rekreacji'' realizowanej w systemie robót publicznych jako
zadanie w³asne gminy.

3. Zmniejszyæ wydatki w bud¿ecie gminy:
dzia³ 010rozdz. 01095§6050     o kwotê 40.000 z³
dzia³ 020 rozdz. 02095 §4430   o kwotê   2.400 z³
dzia³ 600 rozdz. 60016 §4270   o kwotê 30.000 z³
dzia³ 700 rozdz. 70005 §4430   o kwotê   2.000 z³
dzia³ 750 rozdz. 75022 §3030   o kwotê 10.000 z³

 §4210   o kwotê   1.000 z³
dzia³ 750 rozdz. 75047 §4210   o kwotê   1.000 z³
dzia³ 750 rozdz. 75095 §4430   o kwotê   5.000 z³
dzia³ 801 rozdz. 80101 §4010   o kwotê 18.800 z³
dzia³ 853 rozdz. 85328 §4300   o kwotê   3.520 z³
dzia³ 854 rozdz. 85404 §4430   o kwotê   3.000 z³
dzia³ 920 rozdz. 90015 §4300   o kwotê 15.000 z³
dzia³ 921rozdz. 92109 §4300   o kwotê   2.000 z³
                                                                          133.720 z³
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4. Zwiêkszyæ wydatki w bud¿ecie gminy:
dzia³ 010 rozdz. 01095 §4430 o kwotê 4.000 z³
dzia³ 600 rozdz. 60016 §6050 o kwotê           30.000 z³
dzia³ 700 rozdz. 70005 §4300 o kwotê 3.000 z³
dzia³ 710 rozdz. 71004 §6050 o kwotê           20.000 z³
dzia³ 750 rozdz. 75023 §4260 o kwotê 1.000 z³

              §4300 o kwotê            21.400 z³
dzia³ 853 rozdz. 85319 §4300 o kwotê              3.520 z³
dzia³ 854 rozdz. 85401 §4010 o kwotê           14.800 z³

 §4110  o kwotê             4.000 z³

dzia³ 854 rozdz. 85404 §4210 o kwotê          3.000 z³
dzia³ 900 rozdz. 90015 §4260 o kwotê          5.000 z³

 rozdz. 90015  §4270 o kwotê        21.000 z³
dzia³ 921 rozdz. 92109 §4210 o kwotê          2.000 z³

 §4260 o kwotê          1.000 z³
                                                                                 133.720 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Józefa Duda

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/6/2002
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 5 grudnia 2002r.

STATUT GMINY KIETRZ

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne.

§ 1. Uchwa³a okre�la:
1) ustrój Gminy Kietrz,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek

pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w
pracach Rady Gminy,

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej w
Kietrzu i komisji Rady Miejskiej w Kietrzu,

4) tryb pracy Burmistrza Kietrza,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Kietrzu,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i

Burmistrza Kietrza oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê  Kietrz,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Kietrzu,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej w Kietrzu,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewizyj-

n¹ Rady Miejskiej w Kietrzu,
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Kietrza,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Kietrz.
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Uchwa³a Nr II/6/2002
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 5 grudnia 2002r.

w sprawie Statutu Gminy Kietrz.

Rozdzia³ II
 Gmina.

§ 3. 1. Gmina Kietrz jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego sa-
morz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego
na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze
Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹ gminn¹ wspólno-
tê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³
w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie G³ubczyckim, w Woje-
wództwie Opolskim i obejmuje obszar 144 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa stanowi¹ca za-
³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 5. 1. W sk³ad Gminy Kietrz wchodz¹ Miasto Kietrz oraz 12 wsi
stanowi¹cych so³ectwa i funkcjonuj¹cych jako jednostki pomocnicze gminy:

1) Chró�cielów z przysió³kiem Gniewkowice,
2) Dzier¿ys³aw,
3) Koz³ówki,
4) Lubotyñ,
5) Ludmierzyce,
6) Nasiedle z przysió³kiem Nowy Dwór,
7) Nowa Cerekwia,
8) Pilszcz,
9) Rogo¿any,
10) Rozumice,
11) �ciborzyce Wielkie,
12) Wojnowice.
2. Gmina Kietrz graniczy z:
1) Republik¹ Czesk¹ - od po³udniowego wschodu i po³udnia,
2) Gmin¹ Branice - od zachodu,
3) Gmin¹ G³ubczyce - od pó³nocy,

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. -
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 78 poz. 483/ i art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984
- Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Gminy Kietrz, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.
§3. Trac¹ moc:
1) uchwa³a  Nr  XVI/119/96 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia

15 lutego 1996 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Kietrz
i przyjêcia jednolitego tekstu Statutu;

2) uchwa³a Nr XXI V/164/97 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego
1997 r. w sprawie wprowadzania zmian w Statucie Miasta i Gminy Kietrz,

3) uchwa³a Nr  11/8/98 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 12 listopada
1998 r . w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kietrz,

4) uchwa³a Nr  V/33/99 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego
1999 r. w sprawie wprowadzania zmian w Statucie Miasta i Gminy Kietrz,

5) uchwa³a Nr  XXX/215/2001 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia
29 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzania zmian w Statucie
Miasta i Gminy Kietrz,

6) uchwa³a Nr  XLII/274/2002 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia
8 pa�dziernika 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Miasta i Gminy Kietrz.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk
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4) Gmin¹ Baborów - od wschodu,
5) Gmin¹ Pietrowice Wielkie - od wschodu.

§ 6. 1. Herbem Gminy jest wizerunek stoj¹cego, z³otego lwa z
czerwonym jêzykiem, nad czerwonym murem na niebieskim tle w tar-
czy. Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 2 do Statutu.

2. Barwami Gminy Kietrz s¹ kolory: niebieski, ¿ó³ty i czerwony u³o¿one
w trzech poziomych równoleg³ych pasach tej samej szeroko�ci, z których
górny jest koloru niebieskiego, �rodkowy koloru ¿ó³tego, a dolny koloru czer-
wonego. Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 3 do Statutu.

§ 7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Kietrz.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy.

§ 8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej
Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jed-
nostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka
obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki po-
mocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okre�la
Statut So³ectwa lub Osiedla,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarê
mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne,
komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowied-
nio ust. 1.

3. Wynik konsultacji nie ma charakteru wi¹¿¹cego.
4. Zamiar powo³ania so³ectwa lub osiedla podaje siê do publicz-

nej wiadomo�ci co najmniej 1 miesi¹c przed rozpatrzeniem wniosku
przez Radê.

§ 9.1. Jednostki pomocnicze gminy nie zarz¹dzaj¹ mieniem komu-
nalnym.

2. Przy wype³nianiu zadañ statutowych jednostki pomocnicze
korzystaj¹ z mienia komunalnego nieodp³atnie.

§ 10.1. Rada Miejska w uchwale bud¿etowej mo¿e wyodrêbniæ
�rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Organy wykonawcze
opracowuj¹ plan rozdysponowania �rodków i przedstawiaj¹ do za-
twierdzenia Zebraniu Mieszkañców.

2. Jednostki pomocnicze gminy gospodaruj¹ samodzielnie �rod-
kami wydzielonymi do ich dyspozycji, zgodnie z planem, o którym mowa
w ust. 2.

3. Jednostki pomocnicze decyduj¹c o przeznaczeniu �rodków,
zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 2 obowi¹zane s¹ do prze-
strzegania podzia³u w uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bu-
d¿etowej.

4. Obs³ugê i kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocni-
czych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacjê w tym zakresie
Burmistrzowi.

5. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów gminy na
zasadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

§ 11.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej winien uczestniczyæ w sesjach Rady.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jed-
nak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

3. Przewodnicz¹cym, o których mowa w ust. 1 za uczestnictwo
w sesjach przys³uguj¹ diety na zasadach okre�lonych w odrêbnej
uchwale.

Rozdzia³ IV
Rada Miejska.

1.Organizacja wewnêtrzna Rady.

§ 12. Rada sk³ada siê z radnych w liczbie okre�lonej ustaw¹.

§ 13.1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.

2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której
sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§ 14.1. Rada na pierwszej sesji nowej kadencji dokonuje wybo-
ru spo�ród radnych Przewodnicz¹cego i  Wiceprzewodnicz¹cego.

2. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji nowo
wybranej Rady obejmuj¹:

1) okre�lenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wy-
branej Rady,

2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem

spo�ród radnych obecnych na sesji.
3. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt. 2 powinien

obejmowaæ sprawozdanie o stanie gminy dotychczasowego Burmi-
strza.

2. Radni.

§ 15.Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i posie-
dzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

§ 16.1. W przypadkach wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada przed podjêciem
uchwa³y, umo¿liwia radnemu z³o¿enie wyja�nieñ.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we wszyst-
kich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funkcji radnego.

3. Przewodnicz¹cy Rady.

§ 17.Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecno�ci
Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególno�ci:

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ugê kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do wyko-

nywania przez radnych ich mandatu.

§ 18.1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koor-
dynuj¹ z ramienia Rady prace Komisji Rady.

2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje
Przewodnicz¹cy Rady.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady.

1. Sesje Rady.

§ 19.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okre�lone w ustawie oraz w in-
nych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na
podstawie ustaw.

§ 20.1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwo�ci¹ potrzebn¹
do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.

2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie pracy
Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane w pla-
nie, ale zwo³ane w trybie przewidzianym w   ustawie.

2. Przygotowanie sesji.

§ 21.1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
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projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów po-
rz¹dku obrad.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿-
nienia Wiceprzewodnicz¹cy.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny sku-
teczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy
termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³o-
szony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowa-
niem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci w sposób
zwyczajowo przyjêty.

7. Terminy o jakich mowa w ust. 4 rozpoczynaj¹ bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹
dnia odbywania sesji.

§ 22. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiê-
gniêciu opinii Burmistrza, ustala listê osób zaproszonych na se-
sjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ z g³osem doradczym - Bur-
mistrz, Zastêpca Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.

3. Przebieg sesji.

§ 23.1. Sesje Rady odbywaj¹ siê w sali obrad budynku
Urzêdu Miejskiego w Kietrzu.

2. Rada mo¿e uchwaliæ sesje wyjazdowe.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwo³aæ uroczyst¹ sesjê Rady

i w tym przypadku odst¹piæ od stosowania przepisów dotycz¹-
cych przebiegu sesji zwyczajnej.

4.Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy
technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 24.Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wy-
znaczone dla niej miejsca.

§ 25.Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obo-
wi¹zuj¹cego prawa.

§ 26.1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d� radnego,

Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu ob-
rad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1, Rada
mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na niemo¿liwo�æ
wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego rozszerzenia,
potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewi-
dziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ciwe obrado-
wanie lub podjêcie uchwa³.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady przed ich zakoñcze-
niem, odnotowuje siê w protokole.

§ 27.Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach usta-
lanych w planie pracy Rady lub w terminach okre�lonych przez
Przewodnicz¹cego Rady.

§ 28.1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wów-
czas podejmowaæ uchwa³.

§ 29. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹-
cy Rady.

2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e po-
wo³aæ spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu pro-
wadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

§ 30.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram �� sesjê Rady
�������".

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

§ 31.Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia py-
tanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§ 32.Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach po-

dejmowanych w okresie  miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie miê-

dzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) sprawozdania z dzia³alno�ci sta³ych komisji Rady,
5) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowi-

ska,
6) interpelacje i zapytania radnych,
7) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach,
8) wolne wnioski i informacje.

§ 33.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 32 pkt 3, sk³ada
Burmistrz lub jego zastêpca.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 34. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmi-
strza.

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o za-
sadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹-
ce zeñ pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie prze-
kazuje interpelacjê adresatowi.

5. Odpowied� na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³a-
�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, rad-
ny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o interwencjê celem niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady,
w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
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§ 35. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 34 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 36.1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿-
dym z punktów.

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 37. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy".

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje rad-
nego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publiczno�ci.

§ 38.Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi-
�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

§ 39.1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci
dotycz¹cych:

a) stwierdzenia  quorum,
b) zmiany porz¹dku obrad,
c) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
d) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
e) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
f) zarz¹dzenia przerwy,
g) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
h) przeliczenia g³osów,
i) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu "prze-
ciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.

§ 40.1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci zainteresowanego na sesji.

§ 41.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³a�ciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosun-
kowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a je�li
zaistnieje taka konieczno�æ - przygotowania poprawek w roz-

patrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-

czyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu

zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 42.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: " Zamykam ���
sesjê Rady �����".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 43.1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ

tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wcze�niej, ni¿ na
nastêpnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

§ 44.Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogól-
ne przepisy porz¹dkowe w³a�ciwe dla miejsca, w którym sesja
siê odbywa.

§ 45.Pracownik Urzêdu Miejskiego, wyznaczony przez Bur-
mistrza, w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z
ka¿dej sesji protokó³.

§ 46.1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej roz-

poczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewen-

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo ich

streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków,
a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,

7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-
sów: "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿nych,

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbne-
go do tre�ci uchwa³y,

9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

§ 47.1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
kó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta.

2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêd-
niony, wnioskodawca mo¿e wnie�æ sprzeciw do Rady.

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z po-
przedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 48.1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiadczenia
i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
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najpó�niej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewod-

nicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wyni-
kaj¹cych.

§ 49.Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wy-
ci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Miejskie-
go w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

4. Uchwa³y.

§ 50.1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 19 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, o�wiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 19
ust. 2, s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

§ 51.1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1) co najmniej piêciu radnych,
2) Burmistrz,
3) Komisje sta³e i dora�ne Rady.
2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania re-

alizacji uchwa³y,
5) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie

wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê pod-
jêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej reali-
zacji.

4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z
prawem przez radcê prawnego.

§ 52.1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³a-
nia Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z prze-
pisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt uchwa³y
Rady, sporz¹dzony przez Burmistrza.

§ 53.1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o
ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-
wodnicz¹cego.

§ 54.1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w reje-
strze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

5. Procedura g³osowania.

§ 55.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 56.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie
rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych

na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady,
nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 57.1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skru-
tacyjna z wy³onionym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytu-
j¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-
wi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 58.1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ tre�æ
wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a
wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy, rozstrzyga
Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzyma-
niu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

§ 59.1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzu-
cenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada
g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o
podjêcie uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub od-
rzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne po-
prawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod
g³osowanie.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 60 ust. 2.

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiê-
dzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
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6. Komisje Rady.

§ 60.1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta-
³ych i zakres zadañ komisji dora�nych okre�la Rada w odrêb-
nych uchwa³ach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

3. Radny nie mo¿e byæ cz³onkiem wiêcej ni¿ 2 komisji.
4. Przewodnicz¹cych i sk³ady poszczególnych komisji, o

których mowa w § 65 ust. 2, wybiera Rada w drodze uchwa³y.

§ 61.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pra-
cy stosownych zmian.

§ 62.1. Do wykonywania swoich zadañ Rada powo³uje
komisje sta³e lub dora�ne.

2. Komisjami sta³ymi s¹:
1) Komisja Rewizyjna w sk³adzie 4 osoby,
2) Komisja ds. rozwoju miasta, o�wiaty i us³ug w sk³adzie

do 5 osób,
3) Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych

wsi w sk³adzie do 5 osób,
4) Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i �wiadczeñ so-

cjalnych w sk³adzie do 5 osób.

§ 63.Rada wybiera Przewodnicz¹cego Komisji i na jego
wniosek pozosta³y sk³ad osobowy.

§ 64.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione przedmio-
tem ich dzia³alno�ci.

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady,
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.

§ 65.Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.

§ 66.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 67.1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno�ci
komisji.

2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do dora�nych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

§ 68.1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³oso-
waniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji.

2. Dokumentacjê pracy komisji prowadzi i przechowuje
Biuro Rady Miejskiej.

Rozdzia³ VI

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej.

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.

§ 69.1. Komisja Rewizyjna jest sta³¹ komisj¹ powo³an¹ w
celu kontrolowania dzia³alno�ci Burmistrza, gminnych jedno-
stek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.

2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie in-
formacji niezbêdnych dla oceny dzia³alno�ci Burmistrza i gmin-
nych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym
zjawiskom w dzia³alno�ci kontrolowanych jednostek oraz po-
moc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z
kontroli dzia³alno�ci Burmistrza i jednostek organizacyjnych gmi-
ny dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e
materia³ów z kontroli zewnêtrznych.

4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach
okre�lonych w ustawach i niniejszym Regulaminie.

§ 70.Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego i
trzech cz³onków.

§ 71.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku niemo¿no�ci dzia-
³ania Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, Rada wyznacza
osobê go zastêpuj¹c¹, spo�ród pozosta³ych cz³onków.

§ 72.1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w dzia³aniach Komisji w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesow-
no�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia cz³onków Komisji Rewizyjnej
decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji.

3. O wyst¹pieniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada w formie zg³oszenia wniosku i przeg³osowania go z odpo-
wiednim zapisem w protokole z obrad.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie do Rady w terminie 7 dni od daty powziêcia wia-
domo�ci o tre�ci tej decyzji.

2. Zadania kontrolne.

§ 73.1. Komisja kontroluje dzia³alno�æ Burmistrza i jed-
nostek organizacyjnych Gminy pod wzglêdem: legalno�ci, go-
spodarno�ci, rzetelno�ci i celowo�ci oraz zgodno�ci dokumen-
tacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych jednostek, w tym wykonanie bud¿e-
tu gminy.

3. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie w formach wskazanych w uchwa³ach Rady.

§ 74.Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³ania kontrolo-

wanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub

zagadnienie z zakresu kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce
niewielki fragment w jego dzia³alno�ci,

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postê-
powania kontrolowanej jednostki.

§ 75.1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w
zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez
Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadze-
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nia kontroli kompleksowej nie objêtej zatwierdzonym planem
pracy komisji na uzasadniony pisemny wniosek 1/4 ustawowe-
go sk³adu Rady.

3. Komisja nie mo¿e przeprowadzaæ kontroli problemo-
wych bez zatwierdzonych przez Radê planów pracy lub wydanych
uchwa³.

4. Komisja mo¿e przeprowadziæ kontrole sprawdzaj¹ce,
tak¿e wówczas, gdy nie s¹ one objête planem pracy Komisji.

§ 76.1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynanie kon-
troli, a tak¿e przerwania kontroli prowadzonej przez Komisjê. Po-
wy¿sze dotyczy równie¿ wykonania poszczególnych czynno�ci kon-
trolnych.

2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2, wykonywane s¹
niezw³ocznie.

4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i proble-
mowych i sprawdzaj¹cych.

§ 77.1. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.

2. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane
w szczególno�ci: dokumenty (wyniki oglêdzin, zeznania �wiad-
ków, opinie bieg³ych oraz pisemne, wyja�nienia i o�wiadczenia
kontrolowanych).

3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zasiêgn¹æ opinii i korzy-
staæ z pomocy ekspertów spoza komisji.

3. Tryb kontroli.

§ 78.1. Kontroli kompleksowych dokonuje ca³a Komisja.
2. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-

prowadzone przez Przewodnicz¹cego Komisji, lub dwóch cz³on-
ków Komisji.

§ 79.1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Bur-
mistrza.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontroluj¹cy za-
wiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

4. Protoko³y kontroli.

§ 80.Kontroluj¹cy sporz¹dza z przeprowadzonej kontroli w
terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia protokó³ pokontrolny obej-
muj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kontro-

lowanego,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
5) przebieg i wyniki czynno�ci kontrolnych, a w szczególno-

�ci wnioski z kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

6) datê i miejsce podpisania protoko³u,
7) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika

konkretnego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania proto-
ko³u z podaniem przyczyny odmowy,

8) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz

propozycjê co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawi-
d³owo�ci.

§ 81.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹za-
ny jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przepro-
wadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ
kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej
pisemnego wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyja-
�nieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okre�lone w ust. 3.

§ 82.Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿-
liwo�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego pod-
miotu.

§ 83.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o-
¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i
jej wyników.

2. Uwagi sk³ada siê w terminie 7 dni od daty przedsta-
wienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u po-
kontrolnego do podpisania.

§ 84.Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, które to egzemplarze w terminie 3
dni od daty podpisania protoko³u otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady,
Przewodnicz¹cy Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.

Rozdzia³ VII
Kluby radnych.

§ 85.1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych na zasadach
przynale¿no�ci politycznej, zawodowej, lub innej.

2. Klub radnych mo¿e byæ utworzony przez co najmniej 5
radnych.

3. Kluby radnych dzia³aj¹ w ramach Rady lecz s¹ od niej
niezale¿ne.

4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
5. Kluby radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnego regu-

laminu. Regulamin ten nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem.

§ 86.1. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³o-
szone Przewodnicz¹cemu Rady, który prowadzi rejestr klubów.

2. W zg³oszenie podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
3. Kluby radnych dzia³aj¹ spo³ecznie i zapewniaj¹ sobie

w³asn¹ obs³ugê biurow¹.

Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Burmistrza.

§ 87.Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy

przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statu-
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tem.

§ 88.Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okre�lonych w § 90 w przypadku uzyskania upo-
wa¿nienia od Burmistrza.

Rozdzia³ IX
Jednostki organizacyjne.

§ 89.1. W gminie istniej¹ jednostki organizacyjne Gminy,
zwane dalej jednostkami, powo³ane odrêbnymi uchwa³ami Rady.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi za-
³¹cznik nr 4 do Statutu.

§ 90.1. Na czele ka¿dej jednostki stoi kierownik.
2. Pracodawc¹ i bezpo�rednim zwierzchnikiem s³u¿bo-

wym kierownika jednostki jest Burmistrz.
3. Je¿eli przepisy nie stanowi¹ inaczej, Burmistrz posta-

nawia, czy kierownik jednostki bêdzie wy³oniony w drodze kon-
kursu.

§ 91.1. Kierownik jednostki jest zobowi¹zany do przedk³a-
dania wszelkich informacji dotycz¹cych dzia³alno�ci podleg³ej
mu jednostki na ka¿de polecenie Burmistrza, Komisji Rewizyj-
nej i Rady.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê do kierownika jednostki w
sprawach dotycz¹cych realizacji zadañ Rady tylko za po�rednic-
twem Burmistrza.

§ 92.1. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez
jednostkê okre�la Rada w uchwale o jej powo³aniu.

2. Roczny bud¿et jednostki ustala Rada w uchwale bu-
d¿etowej.

3. Kierownik jednostki ma prawo uczestniczenia w posie-
dzeniach komisji i sesji Rady, na których uchwalany jest bud¿et
jego jednostki.

4. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawid³ow¹
realizacjê bud¿etu w kierowanej przez siebie jednostce oraz za
powierzone mu do korzystania mienie komunalne.

Rozdzia³ X
 Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Burmistrza.

§ 93.1. Pod pojêciem zadañ o charakterze publicznym w
rozumieniu ustawy s¹ zadania w³asne gminy, okre�lone w art. 7
ust. 1, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb lud-
no�ci w drodze �wiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.

2. Pod pojêciem udostêpniania nale¿y rozumieæ - mo¿li-
wo�æ uzyskania informacji, zapoznania siê z protoko³em sesji
czy komisji lub zrobienia notatek.

§ 94.Za udostêpnienie obywatelom dokumentów wynika-
j¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez organy gminy, w
tym protoko³ów z posiedzeñ Rady i komisji Rady, odpowiada
Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 95.1. Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w § 94, obywatel zwany dalej wnioskodawc¹, sk³ada do
Burmistrza lub osoby przez niego upowa¿nionej.

2. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³oki

nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.

§ 96.1. Burmistrz lub osoba przez niego upowa¿niona
odmówi udostêpnienia dokumentu lub jego fragmentu, je¿eli
zawieraj¹ informacje chronione przed ujawnieniem na podsta-
wie ustaw.

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

§ 97.Dokumenty, o których mowa w § 94, s¹ udostêpnia-
ne w obecno�ci pracownika Urzêdu w komórce organizacyjnej
Urzêdu lub w innym miejscu wskazanym przez Burmistrza.

§ 98.1. Udostêpnianie dokumentów, o których mowa w
§ 94 nie obejmuje sporz¹dzania i wydawania kserokopii b¹d�
odpisów udostêpnionych dokumentów.

2. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia,
o którym mowa w § 100, jest zabronione.

§ 99.Udostêpnianie dokumentów obywatelom, o których
mowa w § 95, jest bezp³atne.

Rozdzia³ XI
Pracownicy samorz¹dowi.

§ 100.W Urzêdzie Miejskim w Kietrzu na podstawie mia-
nowania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowi-
skach:

a) Kierownik Referatu O�wiaty i Wychowania,
b) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomo�ciami,
c) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budow-

nictwa i Drogownictwa,
d) Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i

Melioracji.

Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Kietrz

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy:

1. Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej
2. Miejsko-Gminny O�rodek Kultury
3. Stra¿ Miejska
4. Zespó³ Szkó³ w Kietrzu
5. Publiczne Gimnazjum w Kietrzu
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kietrzu
7. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwii
8. Zespó³ Szkó³ w Dzier¿ys³awiu
9. Zespó³ Szkó³ w Nasiedlu
10. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Pilszczu
11. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w �ciborzycach Wielkich
12. Publiczne Przedszkole w Kietrzu
13. Publiczne Przedszkole w Chró�cielowie.
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    Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" i art. 40
ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/  oraz art. 34 ust. 6 ,art. 68 ust. 1,art.70
ust. 4, art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce
nieruchomo�ciami  ( Dz. U. z 2000 r.Nr 46 poz. 543, 2001r.  Nr 129
poz.1447, Nr 154 poz. 1800 ;2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.
676 ,Nr 113 poz. 984 / -uchwala siê,  co nastêpuje :

§ 1. 1.  Nabywanie nieruchomo�ci na rzecz Gminy od osób
fizycznych i prawnych  w drodze   zakupu , przyjêcia darowizny od
Skarbu Pañstwa oraz za  zaleg³o�ci podatkowe   mo¿e nast¹piæ
na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej, która okre�la formê na-
bycia  (odp³atnie lub nieodp³atnie ).

2. Nabycie mo¿e nast¹piæ jedynie w ramach kwoty przewi-
dzianej na ten cel w bud¿ecie  Gminy.

§ 2. 1. Nieruchomo�ci stanowi¹ce wlasno�c Gminy z wy-
³¹czeniem nieruchomo�ci zabudowanych zasiedlonymi budyn-
kami mieszkalnymi, mog¹ , gdy s¹ w Gminie zbêdne zostaæ
zamienione  na nieruchomo�ci osób fizycznych i prawnych , je-
¿eli nieruchomo�ci tych osób s¹ potrzebne gminie do realizacji
jej dzia³añ na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej.

2. Stwierdzenie zgodno�ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zamieszcza siê w for-
mie klauzuli na oryginale uchwa³y.

§ 3. 1. Zbywanie nieruchomo�ci  stanowi¹cych mienie
komunalne w formie :sprzeda¿y, oddawania w u¿ytkowanie wie-
czyste gruntu,wnoszenia jako wk³adu niepieniê¿nego  -aportu
na pokrycie udzia³ów w kapitale zak³adowym / akcyjnym / spó³ek
mo¿e nast¹piæ   na podstawie Zarz¹dzenia Burmistrza , je¿eli
zbycie nie koliduje z ustaleniami  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

2. Stwierdzenie zgodno�ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania  przestrzennego zamieszcza siê w
formie klauzuli na oryginale Zarz¹dzenia Burmistrza.

§ 4. 1. Wyra¿a siê zgodê na obni¿enie ceny zbywanego na
rzecz najemcy lokalu mieszkalnego :

     1/ o 25 % gdy nabywca wnosi zap³atê w ca³o�ci przed
zawarciem umowy notarialnej   kupna-sprzeda¿y,

     2/ o 25 % w przypadku ustania zarz¹du budynkiem spra-
wowanego przez Gminê na skutek sprzeda¿y jednocze�nie
wszystkich lokali,  w wyniku którego wszystkie lokale   w budyn-
ku przestaj¹ byæ w³asno�ci¹ Gminy, sprzeda¿y ostatniego loka-
lu w budynku  lub wy³¹czenia zarz¹du sprawowanego przez Gmi-
nê przez wspó³w³a�cicieli w formie  prawem przewidzianej.

Jednoczesny wykup lokalu,o którym mowa w ust. 1 pkt. 2,
jest to przeniesienie w³asno�ci wszystkich lokali mieszkalnych
po³o¿onych w budynku w tym samym   terminie ( decyduje data
umowy notarialnej ),
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Uchwa³a Nr  IV / 29 /2002
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia  30 grudnia 2002r.

w sprawie okre�lania zasad gospodarowania nieruchomo�ciami komunalnymi.

     3/ o 1 % za ka¿dy pe³ny rok licz¹æ od roku budowy
/ remontu kapitalnego / budynku,  w którym  lokal siê  znajduje
do 20 lat i  po  0,5 % za ka¿dy nastêpny rok.

2. Bonifikatê, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2, przyznaje siê
nabywcom lokali / na ich wniosek/,    którzy z³o¿yli podanie o ich
nabycie 12 miesiêcy przed lub 12 miesiêcy po ustaniu zarz¹du-
budynkiem sprawowanego przez Gminê i nabyli je w terminie
do 18 miesiêcy od ustania   tego zarz¹du . Rozliczenie ulgi na-
stêpuje do koñca kwarta³u nastêpuj¹cego po kwartale, w któ-
rym nabywca z³o¿y³ wniosek o przyznanie ulgi lub je�li to mo¿li-
we w dniu nabycia .

    W przypadku roz³o¿enia ceny sprzeda¿y lokalu miesz-
kalnego na raty, bonifikatê o której  mowa wy¿ej, odlicza siê z
ostatnich rat.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przys³uguje jedy-
nie osobom, bêd¹cym  w dniu  z³o¿enia  podania / wniosku / ,
w³a�cicielami  przedmiotowego lokalu.

4. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz
bonifikaty przyznane na podstawie innych  przepisów,  nie mog¹
przekroczyæ 80 % ceny  lokalu mieszkalnego.

5. Postanowienia  w ust. 1, 2, 3 i 4 stosuje siê odpowied-
nio do zbycia budynków  mieszkalnych, w których znajduje sie
tylko jeden lokal mieszkalny, zajmowany w ca³o�ci  przez jedne-
go najemcê / dom jednorodzinny stanowi¹cy samodzielny lokal
mieszkalny/.

§ 5. 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie 90 % bonifikaty od
ceny sprzeda¿y nieruchomo�ci gruntowej lub jej czê�ci, która
wraz z dotychczas wydzielon¹ dzia³k¹ gruntu bêdzie spe³niaæ
wymogi dzia³ki budowlanej ( podwórza).

2. Wy¿ej wymienione bonifikaty dotycz¹ w³a�cicieli lokali, któ-
rym przy wyodrêbnieniu wlasno�ci lokali  w budynku wydzielono dla
tego budynku dzia³kê nie spe³niaj¹c¹ wymogów dzia³ki  budowlanej.

§ 6. 1. Stosuje siê poni¿sze stawki oprocentowania nie
sp³aconej czê�ci ceny / rat / lokali  sprzedawanych w trybie bez-
przetargowym ich najemcom :

       1/   5 % rocznie dla lokali  mieszkalnych ,
      2/   7  % rocznie dla lokali u¿ytkowych przy pierwszej

wp³acie wynosz¹cej 50 % ceny   lokalu,
      3/  10  % rocznie dla lokali u¿ytkowych przy pierwszej

wp³acie wynosz¹cej 30 % ceny  lokalu.
2. Stosuje siê umown¹ stawkê oprocentowania w wyso-

ko�ci  2 % rocznie dla nie sp³aconej   czê�ci ceny / rat / sprzeda-
wanych w trybie bezprzetargowym na rzecz wspó³w³a�cicieli
lokali przyleg³ej nieruchomo�ci gruntowej lub jej czê�ci , która
wraz z dotychczas  wydzielon¹  dzia³k¹ gruntu bêdzie spe³niaæ
wmogi dzia³ki budowlanej.

§ 7. 1. W granicach upowa¿nienia do samodzielnego za-
ci¹gania zobowi¹zañ Burmistrzowi przys³uguje prawo do obci¹-
¿ania nieruchomo�ci stanowi¹cych mienie komunalne,   ogra-
niczonymi prawami rzeczowymi.

2. Stwierdzenie zgodno�ci Zarz¹dzenia Burmistrza z za-
kresu  upowa¿nienia zamieszcza  siê w formie klauzuli na orygi-
nale zarz¹dzenia.
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§ 8. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza do wydzier¿awiania lub
wynajmowania nieruchomo�ci stanowi¹cych mienie komunal-
ne na okres 5 lat.

2. W umowach, o których mowa w ust. 1, nale¿y zamiesz-
czaæ odpowiednie postanowienie umo¿liwiaj¹ce aktualizacjê
wysoko�ci czynszów lub terminów dzier¿awnych.

§ 9. 1. Traci moc uchwa³a  Nr XLV / 443 / 97  Rady Miejskiej
w Kluczborku z dnia 30 grudnia 1997r. w sprawie okre�lania
zasad gospodarowania nieruchomo�ciami komunalnymi ,
uchwa³a Nr XXIII /187 /2000  Rady Miejskiej w Kluczborku  z dnia
5 kwietnia 2000r.   w sprawie udzielenia bonifikaty.

1. Do spraw wszczêtych do dnia wej�cia niniejszej uchwa³y
stosuje sie przepisy uchwa³y,   o której mowa w ust. 1, o ile nie
s¹ one sprzeczne z postanowieniami ustawy o gospodarce nie-
ruchomo�ciami.

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

§  11. 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. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.
1591z pó�n.zm./, art. art. 109, 111, 124 ustawy z dnia 26  listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 z pó�n. zm./, Rada Miejska w Kolonowskiem u c h w a l a :

§ 1. W bud¿ecie gminy Kolonowskie na 2002 rok wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce zmiany:

zwiêksza siê dochody bud¿etu             o kwotê     8 760 z³
w tym:
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne - zadania zlecone
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami             o kwotê    2 047 z³

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

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin       o kwotê       806 z³
rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê     w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin    o kwotê    5 907 z³

zwiêksza siê wydatki bud¿etu                o kwotê  52 088 z³
w tym:
w dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo
rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 6050 Wydatki na inwestycje jednostek bud¿etowych
                                                                      o kwotê    3 500 z³
w dziale 600 Transport i ³¹czno�æ
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych            o kwotê     5 200 z³
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
§ 4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne    o kwotê       600 z³
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych                                                                     o kwotê    2 000 z³
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Uchwa³a Nr XL/232/2002
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 12 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy Kolonowskie na 2002 rok.

w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych              o kwotê    5 000 z³
rozdz. 85195 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 2570 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych

jednostek sektora finansów publicznych            o kwotê    8 000 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia  spo³eczne - zadania zlecone
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne               o kwotê     2 047 z³
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne                 o kwotê        806 z³
rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne               o kwotê     5 907 z³
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych           o kwotê     2 500 z³
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 Przedszkola
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê2 921z³
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia     o kwotê   107 z³
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 Zakup energii                               o kwotê     8 000 z³
§ 4270 Zakup us³ug remontowych        o kwotê     4 000 z³
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2580 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotê     1 500 z³

zmniejsza siê wydatki bud¿etu               o kwotê  43 328 z³
w tym:
w dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo
rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  o kwotê  3 500 z³
w dziale 600 Transport i ³¹czno�æ
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 Zakup us³ug remontowych           o kwotê    5 200 z³
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
§ 4270 Zakup us³ug remontowych          o kwotê    2 600 z³
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w dziale 757 Obs³uga d³ugu publicznego
rozdz. 75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów

i po¿yczek  jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych  papierów

warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów                    o kwotê   12 000 z³
w dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 Rezerwy                                         o kwotê    9 500 z³
w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê   5 000 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê   2 500 z³
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 Przedszkola
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         o kwotê 2 921 z³
§ 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki                         o kwotê 107 z³.

§ 2. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany do uchwa³y
Nr XXXIII/199/2001 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2002 rok
oraz uchwa³y Nr XXXV/203/2002 Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmian w bud¿ecie Miasta i
Gminy Kolonowskie na 2002 rok:

- w za³¹czniku nr 3 - wysoko�æ nak³adów na inwestycje,
które realizowane bêd¹ wy³¹cznie w 2002 roku w pozycji 2 -
Modernizacja komputera - urz¹d - nak³ady planowane na 2002 rok
kwotê "2 000 z³" zamienia siê na kwotê "4 000 z³"; dodaje siê
pozycjê 4 - Dokumentacja na most gospodarczy - nak³ady pla-
nowane na 2002 rok - 3 500 z³, z tego z bud¿etu gminy 3 500 z³.
Razem wielko�æ nak³adów planowanych na 2002 rok kwotê
"87 000 z³" zastêpuje siê kwot¹ "92 500 z³".

- w za³¹czniku nr 7 - plan dotacji podmiotowych
w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdzia³ 85195 Pozosta³a dzia-

³alno�æ § 2570 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych jed-
nostek sektora finansów publicznych kwotê "55 900 z³" zamienia siê
na kwotê "63 900 z³" oraz w dziale 926 Kultura fizyczna i sport,
rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2580 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zali-
czanych do sektora finansów publicznych kwotê "70 700 z³" za-
mienia siê na kwotê "72 200 z³".

§ 3. W wyniku dokonanych zmian bud¿et gminy Kolonow-
skie na 2002 rok przedstawia siê nastêpuj¹co:

- dochody ogó³em wynosz¹                      6 950 832 z³
w tym:
   dochody w³asne                                      6 441 789 z³
   dochody - zadania zlecone                       504 943 z³
   dochody - zadania powierzone                    4 100 z³
- przychody wynosz¹                                     520 486 z³
ogó³em bud¿et wynosi                            7 471 318  z³

- wydatki ogó³em wynosz¹                       7 357 798 z³
w tym:
   wydatki w³asne                                       6 848 755 z³
   wydatki - zadania zlecone                         504 943 z³
   wydatki - zadania powierzone                      4 100 z³
- rozchody wynosz¹                                      113 520 z³
ogó³em bud¿et wynosi                             7 471 318 z³

Rezerwa ogólna wynosi                                   3 652 z³.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Kolonowskiem.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

Na  podstawie  art. 18 ust.2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie  gminnym /  Dz.U.   z 2001 r.  Nr 142, poz 1591  z
pó�n.  zm /   oraz   art. 124  pkt  1 i 2  ustawy   z dnia  26  listopada
1998  r.  o finansach  publicznych  /Dz. U Nr 155, poz  1014  z
pó�n. zm. / , Rada Miejska  w Lewinie  Brzeskim  uchwala , co
nastêpuje :

§  1. Dokonuje  siê   nastêpuj¹cych  zmian  w  bud¿ecie :
-  zwiêkszenia  dochodów  i wydatków  o kwotê  18.800  z³
-  przeniesienia  planu  wydatków  o kwotê       294.650  z³
-  zmniejszenia  planu  zadañ  inwestycyjnych
                                                               o kwotê         194.000  z³
   zgodnie  z  za³¹cznikiem  niniejszej  uchwa³y .

69

Uchwa³a   Nr XXXI/260/2002
Rady   Miejskiej   w   Lewinie  Brzeskim

z  dnia 13 wrze�nia  2002 r.

w  sprawie  zmian  w bud¿ecie .

§  2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Zarz¹dowi  Miasta
i Gminy .

§  3. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w Dzienniku  Urzêdo-
wym  Województwa  Opolskiego  oraz rozplakatowaniu  na tabli-
cy  og³oszeñ  i og³oszeniu w prasie  lokalnej .

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

Przewodnicz¹cy
Rady   Miejskiej
Roman  Pud³o
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Za³¹cznik
do uchwa³y  Nr  XXXI/260/2002

Rady  Miejskiej
z  dnia  13 wrze�nia 2002r

I. Zwiêkszenie  bud¿etu  o  kwotê    18.800 z³

          w  tym :

      DOCHODY
      -----------------
      1/ Dz  010              Rolnictwo  i  ³owiectwo
          01095                 Pozosta³a  dzia³alno�æ
§ :097      wp³ywy  z ró¿nych  dochodów                     1.400 z³

      2/ Dz 710               Dzia³alno�æ  us³ugowa
          71035                 Cmentarze
          § : 049               wp³ywy  z innych  lokalnych  op³at
                                     pobieranych  przez jednostki
                                     samorz¹du   terytorialnego   2.500  z³
     3/ Dz  750              Administracja  publiczna
         75023     Urz¹d  Miasta i Gminy                    14.900  z³
         § : 069    wp³ywy  z ró¿nych  op³at                         600  z³
         § : 092                  pozosta³e  odsetki                  3. 000 z³
         § : 097   wp³ywy  z ró¿nych  dochodów             11.300 z³

    WYDATKI
   -------------------
    1/  Dz 757                 Obs³uga  d³ugu  publicznego
         75702                   Obs³uga    po¿yczek  i  kredytów
§ :8070            odsetki  od po¿yczek i kredytów   18.800 z³

II.Przeniesienia  w planie  wydatków                 294.650 z³

     ZMNIEJSZENIA :
   -----------------------------
          1/  Dz  750           Administracja  publiczna
          75056     Spis powszechny  i inne              32.650  z³
          § :4010     wynagrodzenia  osobowe          27.130  z³
           §: 4110                 sk³adka  ZUS                          4.850  z³
           § :4120         sk³adka  na  F .Pracy                       670  z³

2/  Dz  801  O�wiata  i  wychowanie                     262.000  z³
           80101                   Szko³y  podstawowe
           § : 6050                wydatki  inwestycyjne  jednostek
                                          bud¿etowych              100.000  z³
           80110                   Gimnazja
           § : 6050                wydatki  inwestycyjne jednostek
                                          bud¿etowych             162.000 z³

ZWIÊKSZENIA :
-------------------------
1/   Dz  600                     Transport  i ³¹czno�æ    68.000  z³
60016                             Drogi  publiczne  gminne
§ : 6050                          wydatki  inwestycyjne  jednostek
                                         bud¿etowych                 68.000  z³

2/  Dz  700           Gospodarka  mieszkaniowa    20.000  z³
70005            Gospodarka  gruntami i  nieruchomo�ciami
§ : 4270        zakup  us³ug  remontowych             20.000  z³

3/  Dz  750     Administracja  publiczna                   67.650  z³
75023         Urz¹d  Miasta i Gminy
§ : 4300       zakup  us³ug  pozosta³ych                     14.000  z³

75047          pobór podatków, op³at  niepodat-
                      kowych   bud¿etowych
§ : 4300     zakup  us³ug  pozosta³ych                         6.000  z³
75095          Pozosta³a  dzia³alno�æ
§ : 3020        nagrody i wydatki  nie zaliczane  do
                        wynagrodzeñ                                         15.000  z³
75056          Spis powszechny  i  inne                   32.650  z³
                                         w  tym :
§ : 3030         ró¿ne  wydatki na rzecz  osób
                        fizycznych                                               31.980  z³
§ : 4300         zakup  us³ug  pozosta³ych                    670  z³

4/  Dz 757      Ró¿ne  rozliczenia                               20.000  z³
75702            Obs³uga  po¿yczek  i kredytów
§ : 8070          odsetki od po¿yczek i kredytów         20.000  z³

5/  Dz  801     O�wiata  i wychowanie                   104.000 z³
80101            szko³y  podstawowe                       102.000 z³
§ : 3020          wydatki  osobowe nie zaliczane do
                         wynagrodzeñ                                     39.000 z³
§: 4210             zakup  materia³ów                             6.000 z³
§: 4270            zakup  us³ug  remontowych         50.000 z³
§: 4300             zakup  us³ug  pozosta³ych               7.000 z³

80110            Gimnazja                                                 2.000 z³
§ : 4300         zakup  us³ug  pozosta³ych                  2.000 z³

6/  Dz  854  Edukacyjna  opieka  wychowawcza  15.000 z³
85404          Przedszkola
 § : 4210     zakup  materia³ów                                 15.000 z³

Powy¿sze  zmiany  dotycz¹ :

1/  Zwiêkszenia  dochodów  w³asnych  z przeznaczeniem
na obs³ugê  d³ugu  publicznego  w  wysoko�ci            18.800 z³ ,

2/  Przeniesienia  wydatków :
     -  zmniejszenie  zadañ  inwestycyjnych  w o�wiacie  do

wysoko�ci  faktycznych  umów  z  wykonawcami / Skorogoszcz -
100.000 z³ , Lewin - 162.000 z³ /,

    - przeniesienia  wydatków  w zakresie  spisu powszech-
nego  w obrêbie  rozdzia³u , zgodnie     z  wyja�nieniem   G³ówne-
go  Urzêdu  Statystycznego  -  32.650  z³ /,

   -  zwiêkszeniem  wydatków :
      a/  inwestycyjnych  w  zakresie  dróg  gminnych  -  68.000 z³

/ £osiów 28.000 z³ , Lewin  Rynek  40.000 z³ /
   b/ w  gospodarce  mieszkaniowej  z tytu³u  remontu  da-

chu  na budynku   poszkolnym     przy  ul.  Moniuszki  - 20.000z³,
    c/  w  administracji  na op³atê  us³ug  pocztowych - 14.000 z³ ,

op³at   egzekucyjnych   6.000 z³  z tytu³u  nagród  " Piêkna  Wie�  i
Zagroda "  - 15.000 z³ ,

    d/  z  tytu³u  op³at  obs³ugi  po¿yczek  i kredytów    - 20.000  z³,
   e/  w  o�wiacie :  z tytu³u  odpraw  pieniê¿nych  dla  na-

uczycieli  w £osiowie  w  zwi¹zku   ze  zmniejszeniem    zatrud-
nienia  - 39.000 z³, zakupu  opa³u-6.000 z³ , op³at  szkole-
niowych  w  szkole w Skorogoszczy - 2.000 z³ , Gimnazjum  w
Skorogoszczy -2000 z³ wykonania  rynien  w szkole  w £osiowie
5000 z³ , przebudowa kot³owni  w  Lewinie  Brzeskim -  doku-
mentacja  50.000 z³.

     f/ w  przedszkolach  na uzupe³nienie  wydatków  rzeczo-
wych  / opa³u / 15.000 z³  , w tym :  Lewin  Nr  1 - 6.000 z³ , Lewin
Nr 2 - 5.000 z³ , Przecza - 4.000 z³.
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Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz.139,Nr
41 poz.412 , Nr 111 poz.1279,  2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109
poz.1157,  Nr 120 poz.1268,  2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz.124,
Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229 , Nr 154, poz.1804,  2002r. Nr
25 poz. 253, Nr 113, poz.984, Nr 130 poz.1112) - Rada Miejska w
Nysie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa dla terenu E23UZ.

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

§ 3. Zmienia siê ustalenia dla terenu E23UZ, jak nastêpuje :
Dotychczasowy symbol E23UZ zastêpuje siê symbolem

E23UH,A,MZ. Ustalenia w tek�cie planu dla terenu E23UZ za-
stêpuje siê nastêpuj¹cymi ustaleniami dla terenu oznaczone-
go symbolem E23UH,A,MZ:

"Teren obiektów us³ug handlu, administracji, opieki spo-
³ecznej, mieszkalnictwa zbiorowego. Utrzymuje siê na terenie
budynek d. przychodni zdrowia - dostosowuj¹c do funkcji przypi-
sanej dla przedmiotowego terenu. Przyjmuje siê maksymaln¹
wysoko�æ zabudowy do III kondygnacji nadziemnych. Dopusz-
cza siê rozbudowê poziom¹ istniej¹cej zabudowy. W zagospo-
darowaniu dzia³ki uwzglêdniæ ochronê zieleni wysokiej.

Wjazd na teren wy³¹cznie od strony drogi 26Z (ulicy Zwy-
ciêstwa). Wyklucza siê wjazd od strony ulicy Krawieckiej.

W czê�ci pó³nocnej terenu (przy wje�dzie) wymagana lo-
kalizacja utwardzonego parkingu. Wody opadowe z parkingu
odprowadziæ do kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu
(separacji).

Na terenie dopuszcza siê adaptacjê i budowê obiektów
ma³ej architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej. Teren przewidziany do uzbro-
jenia w sieæ wodno-kanalizacyjn¹, elektroenergetyczn¹ (kablo-
w¹), telekomunikacyjn¹ (kablow¹), gazow¹.

Dopuszcza siê ogrzewanie obiektu z kot³owni wbudowa-
nej, pracuj¹cej o niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy ,ener-
giê elektryczn¹ lub gaz) lub w oparciu o wysokosprawne syste-
my grzewcze opalane paliwem sta³ym.

Utrzymuje siê na terenie istniej¹c¹ zieleñ wysok¹. Od stro-
ny linii kolejowej 122KK wprowadza siê pas zieleni o charakte-
rze izolacyjnym.

Przy wprowadzeniu funkcji zwi¹zanej z mieszkalnictwem
zbiorowym dopuszczalne poziomy ha³asu zewnêtrznego przyj¹æ
jak dla zabudowy mieszkaniowej (zbiorowego zamieszkania).

§ 4. Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, dla terenów objêtych zmian¹ planu okre�lonych
symbolami ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wy-
soko�ci : 0%.

§ 5. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego gminy Nysa zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XLIV/261/93
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 1993r., w czê�ci ure-
gulowanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Uchwa³a Nr III/31/2002
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa,
w rejonie ulicy Krawieckiej w Nysie.

2 strony na mapki !!!!
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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,  2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,    Nr 113, poz. 984)
i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach  (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050) - 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.

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.
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Uchwa³a Nr IV/27/2002
Rady Miasta Opola

z dnia 27 grudnia 2002 r.

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

§ 3. Trac¹ moc: uchwa³a Nr XLVII/605/2001 Rady Miasta
Opola z dnia 18 pa�dziernika 2001 r.  w sprawie ustalenia cen
urzêdowych za us³ugi przewozowe �rodkami miejskiego trans-
portu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 110, poz. 923) i uchwa³y
j¹ zmieniaj¹ce: Nr LV/663/2002 Rady Miasta Opola z dnia
24 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 12, poz. 222) i Nr LXII/
735/2002 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 69, poz. 934).

2. Uchyla siê uchwa³ê Nr II/5/2002 Rady Miasta Opola z
dnia 28 listopada 2002r. w sprawie ustalenia cen urzêdowych
za us³ugi przewozowe �rodkami miejskiego transportu zbioro-
wego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/27/2002

Rady Miasta Opola
z dnia 27 grudnia 2002 r.

Cena  w z³  za jednorazowy przejazd

Lp. Rodzaj i nazwa biletu jednej osoby

jednej uprawnionej
osoby do korzystania z ulgi

norm alna ustawowej gm innej

1 2 3 4 5

        I. BILETY  JEDNORAZOW EGO  KASOW ANIA

1.  Bilet jednorazowy miejski uprawniaj¹cy do przejazdu 1,90 0,95 1,06

 jednej osoby w jedn¹ stronê na liniach kom unikacyjnych
dziennych
 w granicach adm inistracyjnych Opola.

2.  Bilet miejski uprawniaj¹cy do przejazdu jednej osoby

 w  jedn¹  stronê  na  lin iach   kom unikacyjnych dziennych 2,00 1,00 1,20

 w granicach adm inistracyjnych Opola, sprzedawany z kasy
fiskalnej
 przez kierowcê w autobusie.

3.  Bilet ca³odzienny uprawniaj¹cy jedn¹ osobê 7,00 3,50 3,90

 do niekontrolowanej liczby  przejazdów  w  ci¹gu  dnia  na
lin iach
 kom unikacyjnych dziennych  w granicach
adm inistracyjnych Opola.

4.  Bilet nocny uprawniaj¹cy do przejazdu jednej osoby w
jedn¹

3,40  -  -

 stronê na lin ii nocnej w granicach adm inistracyjnych Opola,

 sprzedawany z kasy fiskalnej przez kierowcê w autobusie.

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 3
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        II. BILETY  OKRESOWE

5.  Bilet dekadowy na okaziciela uprawniaj¹cy jedn¹ 40,10 20,05 22,35

 osobê do niekontrolowanej  liczby  przejazdów   we
wszystkie  dni
 dekady, na dowolnych liniach  komunikacyjnych w
granicach
 administracyjnych Opola.

6.  Bilet miesiêczny na okaziciela uprawniaj¹cy jedn¹ 98,10 49,05 54,65

 osobê do niekontrolowanej liczby przejazdów we wszystkie
dni
 miesi¹ca na dowolnych liniach komunikacyjnych w
granicach
 administracyjnych Opola.

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

L p . R o d z a j i n a z w a  b ile tu je d n e j o s o b y

je d n e j u p ra w n io n e j

o s o b y d o  k o rz ys ta n ia  z  u lg i

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

7 .  B i le t  m ie s iê c z n y  im ie n n y  u p ra w n ia j¹ c y  d o

n ie k o n tro lo w a n e j

 l ic zb y  p rz e ja zd ó w  w e  w s z ys tk ie  d n i m ie s i¹ c a  n a  d o w o ln yc h 7 2 ,5 0 3 6 ,2 5 4 0 ,4 0

 lin ia c h  k o m u n ik a c y jn yc h  w  g ra n ic a c h  a d m in is tra c yjn yc h

 O p o la .

 B i le t w a ¿ n y  ty lk o  z  le g itym a c j¹  im ie n n ¹  w yd a n ¹  p rz e z
p rze w o � n ik a .

8 .  B i le t  m ie s iê c z n y  im ie n n y  tr a so w a n y  u p ra w n ia j¹ c y  j e d n ¹

 o s o b ê  d o  n ie k o n tro lo w a n e j  lic zb y   p rz e ja z d ó w   w e   w s z ys tk ie
d n i
 m ie s i¹ c a  n a  w yb ra n yc h  lin ia c h  k o m u n ik a c yjn yc h   w
g ra n ic a c h
 a d m in is tra c y jn yc h  O p o la , o b e jm u j¹ c y  c o  n a jw y ¿ e j tr z y  l in ie

 k o m u n ik a c y jn e :

 -  n a  trz y  lin ie 6 2 ,0 0 3 1 ,0 0 3 4 ,5 5

 -  n a  d w ie  l in ie 5 1 ,5 0 2 5 ,7 5 2 8 ,7 0

 -  n a  je d n ¹  lin iê 4 1 ,0 0 2 0 ,5 0 2 2 ,8 5
B ile t  w a ¿ n y  t y lk o  z  le g ity m a c j¹  im ie n n ¹  w y d a n ¹  p r z e z

p rz e w o � n ik a .

        I I I .  O P £ AT Y W ys o k o � æ  o p ³a ty
w  z ³

1 .  O p ³a ta  za  p rze w ó z  b a g a ¿ u  o  w ym ia ra c h  p rz e k ra c z a j¹ c yc h  6 0 x 4 0 x 2 0  c m . 1 ,9 0

2 .  O p ³a ta  za  p r ze w ó z  p s a . 1 ,9 0

3 . O p ³a ta  d o d a tk o w a  z a  p rz e ja z d  b e z  b ile tu  lu b  b e z  w a ¿ n e g o  b ile tu . 9 5 ,0 0

4 . O p ³a ta  d o d a tk o w a  z a  p rz e w ó z  zw ie rz ê c ia  lu b  b a g a ¿ u  (z a  k tó re
p rze w id z ia n e  s ¹  o p ³a ty )  b e z  b ile tu  lu b  b e z  w a ¿ n e g o  b ile tu .

3 8 ,0 0

5 .  O p ³a ta  d o d a tk o w a  z a  za trz ym a n ie  lu b  zm ia n ê  tra s y  a u to b u s u  b e z
u za s a d n io n e j
 p rz yc z yn y .

2 8 5 ,0 0

 W  p rz yp a d k u  n a tyc h m ia s to w e g o  u is zc z e n ia  o p ³a ty  d o d a tk o w e j lu b  w  c i¹ g u  7  d n i k a le n d a rzo w yc h  o d  d n ia
 p o w s ta n ia  o b o w i¹ zk u  je j za p ³a ty  w ys o k o � æ  o p ³a ty  d o d a tk o w e j o b n i¿a  s iê  o  3 0  % .
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IV/27/2002

Rady Miasta Opola
z dnia 27 grudnia 2002 r.

Uprawnienia do korzystania z bezp³atnych i ulgowych prze-
jazdów �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-
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 ¿ycia,
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 ko-
rzystania z bezp³atnych przejazdów s¹  odpowiednio:

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

2) wypis z tre�ci orzeczenia w³a�ciwej komisji lekarskiej
do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzaj¹cy zaliczenie do
I grupy inwalidzkiej, wypis z tre�ci orzeczenia lekarza orzecznika
ZUS (rzeczoznawcy KRUS) stwierdzaj¹cy ca³kowit¹ niezdolno�æ
do pracy   i samodzielnej egzystencji, wypis z orzeczenia w³a�ci-
wego organu stwierdzaj¹cy znaczny stopieñ niepe³nosprawno-
�ci, za�wiadczenie ZUS stwierdzaj¹ce zaliczenie wyrokiem s¹du
do I grupy inwalidów b¹d� uznanie niezdolno�ci do samodziel-
nej egzystencji lub te¿ legitymacje: rencisty wojskowego, Pol-
skiego Zwi¹zku Niewidomych, Zwi¹zku Ociemnia³ych ¯o³nierzy
Rzeczypospolitej Polskiej lub legitymacja osoby niepe³nospraw-
nej  wystawiona przez uprawniony organ, zawieraj¹ce adnota-
cjê o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu niezdolno�ci do
samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia
niepe³nosprawno�ci,

3) dokument inwalidy, o którym mowa w pkt. 2 ,
4) wypis z tre�ci orzeczenia komisji lekarskiej do spraw

inwalidztwa i zatrudnienia, wypis   z tre�ci orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS, legitymacje: Polskiego Zwi¹zku Niewidomych,
Zwi¹zku Ociemnia³ych ¯o³nierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Pol-
skiego Zwi¹zku G³uchych lub legitymacja osoby niepe³nospraw-
nej wystawiona przez uprawniony organ, stwierdzaj¹ce inwa-
lidztwo, niezdolno�æ do pracy albo niepe³nosprawno�æ z powo-
du stanu narz¹du wzroku lub s³uchu,

5) wypis z tre�ci orzeczenia komisji lekarskiej do spraw
inwalidztwa 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 tre�ci orzeczenia komisji lekarskiej
do spraw inwalidztwa  i zatrudnienia lub orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS, stwierdzaj¹cy zaliczenie do jednej z grup inwa-
lidów albo ca³kowit¹ niezdolno�æ do samodzielnej egzystencji
lub te¿ ca³kowit¹ 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 ulgowych przejazdów na wszystkich liniach dzien-
nych uprawnieni s¹:

1) dzieci powy¿ej 4 lat do rozpoczêcia nauki w szkole pod-
stawowej,

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 uprawnienia do ko-
rzystania z ulgowych przejazdów 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,

4) dowód osobisty wraz z za�wiadczeniem wydanym przez
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, potwierdzaj¹cym pobieranie
przez emeryta lub rencistê dodatku rodzinnego na ma³¿onka.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 3 -130 -   Poz. 72-73

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1 i 42 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n.zm.) w zwi¹zku z art.
130 a ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pó�n. zm.), Rada
Powiatu Opolskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê op³aty za usuniêcie pojazdu z drogi na
wyznaczony przez Starostê parking strze¿ony w sytuacjach okre-
�lonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
w wysoko�ci:
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Uchwa³a Nr IV/24/2002
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie wysoko�ci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdów.

Czynno�æ
motorower

i motocykl

pojazdy samochodowe

o dop. masie ca³kowitej

do 3,5 t

pojazdy

samochodowe o dop.

masie ca³kowitej

powy¿ej 3,5 t do 12 t

pojazdy

samochodowe o dop.

masie ca³kowitej

powy¿ej 12 t

Dojazd do klienta

i powrót do bazy
1,50 z³/km 1,60 z³/km 3,50 z³/km 7,00 z³/km

Holowanie pojazdu 1,50 z³/km 2,00 z³/km 6,00 z³/km 12,00 z³/km

Za³adunek i roz³adunek

pojazdu
10,00 z³ 40,00 z³ 100,00 z³ 200,00 z³

Do op³at wymienionych wy¿ej doliczany bêdzie podatek VAT.

§ 2. Ustala siê wysoko�æ op³aty za parkowanie pojazdu
usuniêtego z drogi, na parkingu wyznaczonym przez Starostê, w
nastêpuj¹cej wysoko�ci:

Op³ata za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê postoju
Rodzaj pojazdu

na placu w hali

Motorower, motocykl - 5,00 z³

Samochód osobowy 7,00 z³ 10,00 z³

Pojazd samochodowy o dmc. do 3,5

t i ci¹gniki rolnicze
8,00 z³ 10,00 z³

Pojazd samochodowy o dmc.

powy¿ej3,5 t do 12 t i autobusy
15,00 z³ 35,00 z³

Pojazd samochodowy o dmc.

powy¿ej 12 t
20,00 z³ 40,00 z³

Przyczepa o dmc. 750 kg 5,00 z³ -

Przyczepa o dmc. do 3,5 t

i campingowa
7,00 z³ -

Przyczepa o dmc. do 12 t 30,00 z³ -

Przyczepa, naczepy o dmc. powy¿ej

12 t
35,00 z³ -

Do op³at wymienionych wy¿ej doliczany bêdzie podatek VAT.

§ 3. Ustala siê op³atê za pierwsze 12 godzin parkowania
w wysoko�ci 50% op³aty dobowej. Doba postojowa liczona jest
od momentu wprowadzenia pojazdu na parking.

§ 4. Op³aty, o których mowa w §§ 1 i 2, bêd¹ pobierane na
terenie Powiatu Opolskiego przez przedsiêbiorców wyznaczo-
nych przez Starostê a zajmuj¹cych siê usuwaniem pojazdów i
umieszczaniem ich na wyznaczonych parkingach.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
( Dz.U.Nr 95, poz.602, Nr 160,poz.1060, 2001r. Nr 45,poz.497 ,
Nr 89,poz.971; 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 113,poz.984, Nr 127,poz.1089)
- Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y XLIV/329/2002 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie podzia³u
Gminy Otmuchów na obwody g³osowania - "Obwody g³osowania
Gminy Otmuchów ich granice , numery oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych "wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zmienia siê siedzibê obwodowej komisji wyborczej nr 2
z kina "Podzamcze"  ul. Rynek 6  Otmuchów na Gimnazjum
Otmuchów  ul.  Krakowska 38.
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Uchwa³a Nr III/28/2002
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XLIV 329/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia  8 sierpnia  2002 r. w sprawie
podzia³u Gminy Otmuchów na  obwody g³osowania.

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

2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie na  tablicach  informacyjnych na terenie
Gminy Otmuchów.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk
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Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591; 2002 r. Nr 23,poz
220, Nr 62,poz 558)oraz art. 109, 110 i 124 ust 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1014 ;1999r.
Nr 38,poz. 360,  Nr 49 poz. 485, Nr 70,poz. 778, Nr 110,poz. 1255,
2000 r. Nr 6,poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95,poz 1041,
Nr 119,poz 1251, Nr 122,poz 1315, 2001r.  Nr 45,poz.497, Nr 46,poz.499,
Nr 99,poz 1070, Nr 102,poz.1116, Nr 125,poz.1368, Nr 145,poz.1623,
2002 r. Nr 41,poz 365)  - Rada Gminy  Prószków uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr  XXXVII/322/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w
sprawie uchwalenia budzetu gminy Prószków na 2002 rok dodaje siê w  § 4
pkt 6 o tre�ci:

" Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyj-
ne  zgodnie z za³acznikiem nr  3 a ".
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 Uchwa³a Nr XLII/377 /2002
 Rady   Gminy    Prószków

z dnia   9 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na rok 2002.

5

2. Tre�æ za³acznika nr 3 a do uchwa³y wymienionej w ust 1
ustala  siê, jak  w za³aczniku do  niniejszej uchwa³y

  § 2. Dokonuje siê zmian  w  bud¿etcie Gminy na rok 2002,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 3. Wykonanie  uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi  Gminy Prószków.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Herman Miklis

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 3
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 3  Poz. 75 -77         -136 -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /  Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984/ oraz art. 68
ust. 1 pkt 7i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomo�ciami / Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543/  - Rada Gminy Prósz-
ków uchwala, co nastêpuje:

 § 1. Zmienia siê w § 4 ust. 3 w uchwale Nr XXXVIII/338/2002 z
dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie okre�lenia zasad sprzeda¿y lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asno�æ Gminy, udzielania bonifikat oraz stawki
oprocentowania wyrazy " Zarz¹d Gminy" zastêpuje siê wyrazem " Wójt ".
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Uchwa³a Nr III/27/2002
Rady Gminy w Prószkowie

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

  § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Prószków.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1  i ust. 2 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, Nr 113,
poz.984 ) w zwi¹zku z 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; 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 26 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271) - Rada
Gminy  uchwala :

§  1 .W za³¹czniku do  uchwa³y  Nr 205/XXVIII/2001 Rady Gminy
w Rad³owie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia wielolet-
niego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ra-
d³ów na lata 2002 - 2006  wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê :
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Uchwa³a  Nr  23/IV/2002
Rady   Gminy   w   Rad³owie

z dnia  30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany  uchwa³y Nr 205/XXVIII/2001 Rady Gminy w Rad³owie z dnia 21 grudnia 2001 r.  w sprawie uchwale-
nia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rad³ów 2002 - 2006.

1) w dziale IV skre�la siê ust. 6.

§ 2 .Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosñska

 Na podstawie art. 21 ust. 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, Nr 113, poz.984 )
w zwi¹zku z 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; 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 26 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271)-  Rada
Gminy  uchwala :

§  1 . W za³¹czniku do  uchwa³y  Nr 200/XXVII/2001 Rady Gminy
w Rad³owie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowa-
nia lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy   wpro-
wadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê :
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Uchwa³a  Nr  24/IV/2002
Rady   Gminy   w   Rad³owie

z dnia  30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany  uchwa³y Nr 200/XXVII/2001 Rady Gminy w Rad³owie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy.

2) skre�la siê § 8.

§ 2 .Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

2.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska
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Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 78,
poz. 483/, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 153 poz. 1271/-
Rada Gminy Rudniki uchwala:

Statut Gminy Rudniki

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwa³a okre�la:
1/ ustrój Gminy Rudniki,
2/ zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

stek pomocniczych gminy,
3/ organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy

Rudniki, komisji Rady Gminy Rudniki,
4/ zasady dzia³ania klubów radnych Rady Gminy Rudniki,
5/ zasady dotêpu obywateli do dokumentów rady, jej ko-

misji i Wójta Gminy Rudniki  oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1/ Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Rudniki,
2/ Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Rudniki,
3/ Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy

Rudniki,
4/ Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy  Rudniki,
5/ Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Rudniki.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3. 1. Gmina Rudniki jest podstawow¹ jednostk¹ lokal-
nego samorz¹du terytorialnego powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terenie.

2. Gmina po³o¿ona jest w powiecie oleskim, wojewódz-
twie opolskim i obejmuje obszar 10,052 ha.

3. Granice gminy okre�lone s¹ na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik nr 1 do Statutu.

4. Gmina Rudniki posiada herb przyjêty uchwa³¹
Nr XXXI/176/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. opisany w za³¹czniku
nr 2 do Statutu.

5. Uchwa³¹ Nr XXIV/178/2001 Gmina Rudniki przyjê³a fla-
gê oraz pieczêæ herbow¹, opisane w za³¹czniku nr 3 do Statutu.

6. Siedzib¹ organów gminy jest  miejscowo�æ Rudniki.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze gminy

§ 4. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w
drodze uchwa³y z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1/ inicjatorem utworzenia, po³¹czenia lub podzia³u jednostki
pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka
obejmuje lub ma obejmowaæ albo organy Gminy,
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Uchwa³a Nr II/4/2002
Rady Gminy Rudniki

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie Statutu  Gminy Rudniki.

2/ utworzenie, po³¹czenie lub podzia³ jednostki pomocni-
czej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami
obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ,

3/ projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorem tej jednostki.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.

§ 5. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organo-
wi Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna i tryb pracy Rady.

§ 6. Ustawowy sk³ad rady wynosi 15 radnych.

§ 7. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje Komisje
oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.

2. Wójt i Komisje Rady sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej
dzia³alno�ci.

§ 8. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1/ rewizyjn¹,
2/ bud¿etu, rolnictwa i ekologii,
3/ o�wiaty,  kultury, sportu, zdrowia i spraw socjalnych,
4/ rozwoju gospodarczego i promocji.
2. Ka¿da Komisja liczy co najmniej 3 osoby. Przewodnicz¹cym

Komisji nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy Rady i jego zastêpca.

§ 9. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustawach, a tak¿e w
przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

§ 10. Szczegó³ow¹ organizacjê i tryb pracy Rady i Komisji Rady
okre�la Regulamin Rady, stanowi¹cy za³¹cznik  nr 4 do Statutu.

Rozdzia³ V
Zasady dzia³ania klubów radnych

§ 11. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub radnych musi liczyæ co najmniej 5-ciu radnych.
3. Powstanie klubu radnych podlega zg³oszeniu przewod-

nicz¹cemu Rady Gminy, który dokonuje wpisu klubu do reje-
stru klubów radnych.

4. W zg³oszeniu podje siê:
1/ nazwê klubu,
2/ listê cz³onków,
3/ imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
5. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 12. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2.  Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wy-
bierani przez cz³onków klubu.
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3. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji rady
przez swoich przedstawicieli.

§ 13.Dzia³alno�æ klubów radnych nie mo¿e obci¹¿aæ bud¿etu
gminy.

Rozdzia³ VI
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli   z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

§ 14.Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone w ustawach.

§ 15.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia
siê w biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Gminy.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta udostêpnia siê w Refe-
racie Organizacyjnym Urzêdu w dniach i godzinach pracy Urzêdu.

3. Ponadto dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿
dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz po-
wszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 16.Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 14 i 15 mo¿e odby-
waæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pracownika Urzêdu
Gminy.

Rozdzia³ VII
Pracownicy samorz¹dowi

§ 17.W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia siê
pracowników na stanowiskach: kierownik referatu.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 18. Trac¹ moc uchwa³y:
1/  Nr XXI/104/96 Rady Gminy Rudniki  z dnia 9 sierpnia 1996 r. w

sprawie   uchwalenia Statutu Gminy Rudniki,
2/  Nr XXIV/135/96 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 1996 r.

w sprawie   zmian w Statucie Gminy Rudniki,
3/ Nr XXVI/148/97 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 1997r.

w sprawie  zmian w Statucie Gminy Rudniki,
4/ Nr VII/57/99 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 kwietnia 1999 r. w spra-

wie zmian  w Statucie Gminy Rudniki,
5/ Nr X/73/99 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 pa�dziernika 1999 r.

w sprawie  zmian w Statucie Gminy Rudniki,
6/ Nr XXVI/192/01 Rady Gminy Rudniki z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie  zmian w Statucie Gminy Rudniki.

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

Przewodnicz¹cy
Edward G³adysz

3
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr II/4/2002

Rady Gminy Rudniki
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Regulamin
Rady Gminy Rudniki

I. Przygotowanie sesji i obrady

§ 1. 1. W okresie 3 miesiêcy od rozpoczêcia kadencji,
Rada Gminy na wniosek Przewodnicz¹cego Rady okre�la
uchwa³¹ g³ówne kierunki pracy i sposoby realizacji zadañ Rady.

2. Na ostatniej sesji w roku, Rada Gminy na wniosek prze-
wodnicz¹cego uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego reali-
zacji w nastêpnym roku.

3. Rada Gminy w ka¿dym czasie mo¿e dokonaæ zmian i
uzupe³nieñ planów pracy wskazanych w ust 1 i 2.

§ 2. 1. O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiada-
mia siê jej cz³onków najpó�niej na 7 dni przed terminem obrad
przez pocztê lub inny skuteczny sposób, jednak zawsze za pi-
semnym potwierdzeniem powiadomienia przez radnego lub
doros³ego cz³onka rodziny.

2.  W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹d-
ku obrad uwzglêdniaj¹cy zg³oszone przez radnych i wójta pro-
jekty uchwa³ oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.

3. W razie nie dotrzymania w/w terminu lub trybu powia-
damiania radnych, Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odro-
czeniu sesji i wyznacza nowy termin jej odbycia. Wniosek o od-
roczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na po-
cz¹tku obrad, przed przyst¹pieniem do uchwalenia porz¹dku
obrad. Przewodnicz¹cy Rady ma obowi¹zek na pocz¹tku obrad
poinformowaæ Radê o spe³nieniu przes³anek wymienionych w
ust. 1 i 2.

§ 3.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady Gminy w
uzgodnieniu z Wójtem, ustala   szczegó³owo listê osób zapro-
szonych na sesjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym -
Wójt oraz Sekretarz  i Skarbnik Gminy.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych   jednostek organizacyjnych.

§ 4.1. Na ka¿dym posiedzeniu Rada ustala porz¹dek ob-
rad oraz dokonuje przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji, który
winien byæ wy³o¿ony do wgl¹du radnych w sekretariacie Urzêdu
co najmniej przez 3 dni poprzedzaj¹ce sesjê.

2. W porz¹dku obrad ka¿dej sesji winno znajdowaæ siê
sprawozdanie z wykonania uchwa³.

3. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
Jednak na wniosek Przewodnicz¹cego obrad Rady Gminy b¹d�
radnych mo¿na postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie, na drugim posiedzeniu
tej samej sesji.

4. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 3 mo¿na
postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na niemo¿no�æ wy-
czerpania porz¹dku obrad lub konieczno�ci jego rozszerzenia,
potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprze-
widziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie Gminy obrado-
wanie lub rozstrzygniêcie spraw.

§ 5. Przewodnicz¹cy obrad otwieraj¹c sesjê wypowiada
formu³ê "Otwieram sesjê Rady Gminy Rudniki".

§ 6. 1.  Porz¹dek sesji winien zawieraæ punkt "Zapytania i
wolne wnioski".

     Ka¿dy radny w tym punkcie porz¹dku dziennego ma
prawo zwracaæ siê   z ¿¹daniem wyja�nieñ we wszystkich spra-
wach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania Rady. Odpowiedzi udziela
Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji, Wójt,   Zastêpca Wój-
ta lub wyznaczony pracownik.

2 W przypadku niemo¿no�ci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi, wyja�nienie  winno byæ udzielone pisemnie w ter-
minie dwutygodniowym. Radny mo¿e ¿¹daæ, aby odpowied� by³a
przedmiotem porz¹dku obrad.

§ 7. 1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym ich
przebiegiem, zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ radnych oraz
innych osób uczestnicz¹cych w sesji. W czasie wyst¹pieñ na
sesji, przy zwracaniu siê do Rady Gminy obowi¹zuje formu³a
"Wysoka Rado".

2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce
tematu formy i. czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególno�ci
w uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy".

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pieñ albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ prowadzeniu sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje rad-
nego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

§ 8. 1. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy przyjmie do
protoko³u sesji wyst¹pienie zg³oszone na pi�mie lecz nie wy-
g³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym niezw³ocznie Radê.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejno�ci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególno�ci:

1) stwierdzenie quorum,
2) zdjêcia okre�lonego tematu z porz¹dku obrad,
3) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
6) przeliczenia g³osów,
7) w sprawie przestrzegania regulaminu obrad.
3. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod g³oso-

wanie w kolejno�ci ich zg³oszenia.

§ 9. 1. G³osowanie odbywa siê jawnie przez podniesienie
rêki, chyba ¿e przepis   szczególny wymaga tajnego g³osowania.

2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie Przewodni-
cz¹cy.

§ 10. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-5/2003  z dnia 16 stycznia 2003 r.

§ 11.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: "Zamykam sesjê Rady
Gminy Rudniki".

2. Czas otwarcia sesji do jej zakoñczenia, uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienia ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 12. 1. Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez Przewodni-
cz¹cego obrad, Rada Gminy jest zwi¹zana uchwa³ami podjêty-
mi na sesji.

2. Uchylenia lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wcze�niej ni¿ na
nastêpnej sesji.

§ 13. Z ka¿dego posiedzenia Rady sporz¹dza siê proto-
kó³, który winien zawieraæ:
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1) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery uchwa³,
2) stwierdzenie quorum,
3) nazwiska obecnych cz³onków Rady, Wójta i nazwiska

osób delegowanych na posiedzenie Rady z urzêdu,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posie-

dzenia
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz

tekst zg³oszonych i. uchwalonych wniosków,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpis Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹ce-

go obrad.

§ 14.1. Odpis protoko³u winien byæ do 7-go dnia po odby-
ciu posiedzenia przekazany Wójtowi.

2. Wyci¹gi z protoko³u Wójt przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.

3. Protoko³y z obrad przechowuje siê w aktach Urzêdu.
4. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do proto-

ko³ów, robienia notatek i odpisów, po przyjêciu przez Radê.

§ 15. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji, radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
ko³u, lecz o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada.

II. Uchwa³y

§ 16. Sprawy rozpatrywane na sesjach, Rada Gminy roz-
strzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumenta-
mi, z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym, odnoto-
wanych w protokole sesji.

§ 17. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ radni oraz Wójt.

§ 18. Uchwa³y Rady Gminy powinny byæ zredagowane w
sposób czytelny, odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ tre�æ i zawieraæ
przede wszystkim:

a) datê i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) dok³adn¹ merytoryczn¹ tre�æ uchwa³y,
d) okre�lenie organu, któremu powierza siê wykonanie

uchwa³y,
e) termin wej�cia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas jej

obowi¹zywania,
f) inne elementy w razie konieczno�ci np. opisowa. tre�æ

wstêpna ,wskazanie adresów, zawieszenie wykonania, uzasad-
nienie itp..

§ 19. Uchwa³ê Rady Gminy podpisuje Przewodnicz¹cy ob-
rad.

§ 20. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji
(cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi)
i rok podjêcia uchwa³y.

§ 21. 1. Orygina³y uchwa³ Wójt ewidencjonuje w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami z sesji.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom
do realizacji - do wiadomo�ci,  zale¿nie od ich tre�ci.

III. Komisje Rady Gminy

§ 22. 1. Pracami Komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji
lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, który zawiadamia Prze-
wodnicz¹cego Rady i cz³onków komisji o terminie posiedzenia
na dwa dni przed planowanym terminem.

2. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach. Komisja mo¿e po-
stanowiæ o przerwaniu obrad i kontynuowaniu tego samego
posiedzenia w innym terminie.

§ 23. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi dzia³aj¹cymi
na obszarze gminy.

3. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie uchwa³.

§ 24. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1/ Komisja bud¿etu, rolnictwa i ekologii wykonuje obo-

wi¹zki przewidziane w ustawie   o finansach publicznych, przed-
stawia Radzie opinie i wnioski w sprawach  dotycz¹cych rozwo-
ju i perspektyw rolnictwa oraz ochrony �rodowiska.   Inicjuje
inwestycje proekologiczne i sprzyjaj¹ce rozwojowi rolnictwa,

2/ Komisja o�wiaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw socjal-
nych przedstawia Radzie  opinie i wnioski co do dzia³alno�ci
szkó³, przedszkoli, gimnazjów, o�rodka kultury,  sportu i rekre-
acji. Inicjuje i opiniuje inwestycje w dziedzinie o�wiaty, kultury   i
sportu,

3/ Komisja rozwoju gospodarczego i promocji inicjuje dzia-
³ania Rady w zakresie  rozwoju gospodarczego gminy. D¹¿y
wszelkimi �rodkami i dzia³aniami do   rozpowszechnienia wie-
dzy o Gminie Rudniki, o jej zaletach, celem zainteresowania �rodo-
wisk innych gmin i podmiotów gospodarczych jej walorami.

 Komisja d¹¿y do rozwijania wspó³pracy ze spo³eczno�ci¹
miêdzynarodow¹.

IV. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 25.1. Komisja Rewizyjna jest komisj¹ sta³¹. Dokonuje
kontroli z punktu widzenia interesów gminy, uwzglêdniaj¹c kry-
terium:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci,
- oraz zgodno�ci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych podmiotów , w tym wykonywanie bu-
d¿etu gminy.

§ 26.Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

1/ kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu lub  obszerny zespó³ dzia³añ tego pod-
miotu,

2/ problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu   dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego  dzia³alno�ci,

3/ sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia czy wy-
niki poprzedniej kontroli   zosta³y uwzglêdnione w toku postêpo-
wania danego podmiotu.

§ 27. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole komplek-
sowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym
przez Radê.

§ 28. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia
kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.

§ 29. 1.  Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
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telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci podmiotu wed³ug kryteriów ustalonych w § 26 ust. 1.

2.  Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów ze-
branych w toku postêpowania kontrolnego.

3.  Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane
w szczególno�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin, pisemne wyja-
�nienia i o�wiadczenia, opinie bieg³ych.

§ 30. Kontroli dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej ze-
spo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków
komisji.

§ 31. Komisja Rewizyjna o terminie kontroli zawiadamia
podmiot przynajmniej na 5 dni przed terminem, z wyj¹tkiem kon-
troli dora�nych, z powiadomieniem kierownika jednostki.

§ 32. 1.  Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli protokó³ kontroli obejmuj¹cy:

1/ nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2/ imiona i nazwiska kontroluj¹cego,
3/ datê rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4/ okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
5/ przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych,
6/ datê i miejsce podpisania protoko³u
7/ podpisy kontroluj¹cego i podmiotu kontrolowanego.
2.  Protokó³ mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski i propozycje co

do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci stwierdzonych w toku
kontroli.

3.  Protokó³ sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, który
otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 33. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo-
³ywanych przez jej przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym
planem pracy oraz w miarê potrzeb.

§ 34. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporz¹dza siê pro-
tokó³, który podpisuje przewodnicz¹cy komisji.

§ 35. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii,
ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

IV. Radni

§ 36. 1. Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach Rady
Gminy i komisji, do których zostali wybrani.

2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wy-
borcami przez :

1) informowanie wyborców o stanie gminy,
2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady

Gminy,
3) propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady Gminy,
4) informowanie mieszkañców o swojej dzia³alno�ci w

Radzie Gminy,
5) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañ-

ców gminy.

§ 37. 1. Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod
obrady Rady Gminy lub posiedzeñ prac komisji spraw, które
uwa¿aj¹ za spo³ecznie pilne i uzasadnione.

2. Radni maj¹ prawo kierowaæ do Wójta interpelacje we
wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorz¹dowej.

3. Wójt udziela odpowiedzi na bie¿¹co. W przypadku nie
satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi, Wójt ma obowi¹zek zaj¹æ sta-
nowisko w terminie 21 dni i udzieliæ radnemu odpowiedzi na
pi�mie.

§ 38. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji Rady
lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobec-
no�æ sk³adaj¹c pisemne wyja�nienie na rêce Przewodnicz¹ce-
go Rady Gminy lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 39. 1. Radni powinni odbywaæ spotkania ze swoimi
wyborcami.

2. W razie potrzeby radni winni przyjmowaæ w swoich okrê-
gach wyborczych, w terminie i miejscu podanym uprzednio do
wiadomo�ci wyborców osoby, które chcia³y z³o¿yæ skargi i wnioski.

3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ oby-
wateli w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach dotycz¹cych gminy
i jej mieszkañców.

§ 40. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-5/2003  z dnia 16 stycznia 2003 r.

V.  Tryb g³osowania

§ 41. 1. G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy
obrad przeliczaj¹c g³osy oddane "za", "przeciw" i "wstrzymujê
siê" sumuj¹c je, porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji,
nakazuj¹c, odnotowanie wyników g³osowania w protokole.

W protokole odnotowuje siê nazwiska radnych bior¹cych
udzia³ w g³osowaniu czyli radnych g³osuj¹cych za, przeciw i wstrzy-
muj¹cych siê od g³osu.

2. Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy mo¿e wyzna-
czyæ radnych.

3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
obrad.

§ 42. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ rady gminy, opatrzonymi dat¹ i
numerem sesji.

2. Komisja skrutacyjna, powo³ana przez Radê, przed przy-
st¹pieniem do g³osowania obja�nia sposób g³osowania i prze-
prowadza je wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skruta-
cyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.

4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-
wi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.

§ 43. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹
tre�æ, w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta, a wniosek
nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ po-
trzebê g³osowania nad innymi wnioskami.

W przypadku zg³oszenia wniosków równorzêdnych, g³o-
suje siê je w kolejno�ci zg³oszenia.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób, prze-
wodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿-
dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu
odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie li-
sty kandydatów i zarz¹dza wybory.
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Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591;  2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984)
art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014;  1999 r. Nr 38 poz.360,
Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110 poz.1255;  2000 r. Nr 6,
poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119,
poz.1251, Nr 122, poz.1315; 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.1082, Nr
102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145, poz.1623; 2002 r. Nr 41
poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984)  - Zarz¹d Miasta i
Gminy Ujazd uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie do-
chodów                                                            b  w kwocie 4 325 z³.

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                  w kwocie 4 325 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin ) ustawami

                                                                     w kwocie 4 325 z³.

§  2. Zmniejsza siê bud¿et miasta i gminy po stronie
wydatków                                                         w kwocie 11 000 z³.

Dzia³ 853  Opieka spo³eczna                w kwocie 11 000 z³
Rozdzia³ 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³u-

gi opiekuñcze                                                     w kwocie 11 000 z³
- wydatki bie¿¹ce                                      w kwocie 11 000 z³.

§  3. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie wy-
datków                                                             w kwocie 15 325 z³.

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                 w kwocie 15 325 z³
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                                    w kwocie 4 325 z³
- wydatki bie¿¹ce                                         w kwocie 4 325 z³
Rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                            w kwocie 11 000 z³
- wydatki bie¿¹ce                                     w kwocie 11 000 z³.
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Uchwa³a Nr 127/201/2002
Zarz¹du Miasta i Gminy w Uje�dzie

z dnia 6 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu i  w bud¿ecie gminy na 2002 rok.

§  4. Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cz-
nik nr 1.

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

Zarz¹d Miasta i Gminy:
                                                                                   Tadeusz  Kauch

                                                                        Rajmund  Sus
 Józef Jochem

  Magdalena  Bartodziej
 Maria   Krupa

Za³¹cznik  nr 1
do uchwa³y Zarz¹du Miasta  i Gminy Ujazd

Nr 127/201//2002
z dnia 6 wrze�nia 2002 r.

Do § 1 Zwiêkszenie planu dochodów w kwocie 4 325 z³

Dzia³ 853 o kwotê 4 325 z³, pismo OUW z dnia 28 sierpnia
2002 roku, Nr FB.I-UP-3011-I- 35/02 o zwiêkszeniu planu dota-
cji celowej na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administra-
cji rz¹dowej o kwotê 4 325 z³

Do § 2 Zmniejszenie p1anu wydatków w kwocie 11 000 z³

Dzia³ 853 rozdz. 85328 o kwotê 11 000 z³, pismo Nr OPS-
3010/11/02 z 27 sierpnia 2002 roku O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej o przeniesienie �rodków z us³ug opiekuñczych

Do § 3 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 15 325 z³

Dzia³ 853 rozdz. 85314 o kwotê 4 325 z³, �wiadczenia spo-
³eczne - zasi³ki

Dzia³ 853 rozdz. 85319 o kwotê 11 000 z³, remont pomiesz-
czeñ po poczcie, zmiana siedziby OPS.

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 pó�n.zm. ) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r . o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747 ) oraz art 13  pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych  ( Dz. U. Nr  62 poz.718 z pó�n.zm. )-
Rada  Gminy Walce  uchwala,  co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr II/9/2002
Rady Gminy w Walcach

 z dnia  2 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania  wody.

§ 1. Uchwala siê   Regulamin  dostarczania wody, stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

 § 2. Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/274/2002 Rady Gminy w
Walcach z dnia 4 wrze�nia 2002r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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 § 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy w Walcach i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                          Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

  Jan  Kubicz

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
Nr II / 9 / 2002

                                                 Rady Gminy Walce
z dnia  2 grudnia 2002 r.

 R E G U L A M I N
d o s t a r c z a n i a    w o d y

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

 § 1. 1.Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê realizowanego przez:    Zak³ad Bud¿etowy Wodoci¹-
gi Wiejskie  47-344 Walce ul. Mickiewicza 18,   zwanym dalej
ZAK£ADEM.

2.Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia-
³alno�æ polegaj¹c¹ na ujmowaniu,   uzdatnianiu i dostarczaniu
wody.

3.Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okre�lenia
"ustawa",  nale¿y przez to rozumieæ    ustawê z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym   odpro-
wadzaniu �cieków  ( Dz. U. Nr 72, poz.747 ).

§ 2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug dostarczania wody w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê  na podstawie zawartej umo-
wy, zwanej dalej ODBIORC¥.

 § 3 . Dostarczenie wody odbywa siê na podstawie umo-
wy o zaopatrzeniu w wodê,  zawartej pomiêdzy  ZAK£ADEM  a
ODBIORC¥, która ma charakter umowy cywilno-prawnej.

Rozdzia³  II
Zawieranie umów

 § 4. 1.Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a   pod³¹czona do sieci.

   Podpisanie umowy o dostarczenie wody nastêpuje po
przedstawieniu przez osobê   ubiegaj¹c¹ siê o zawarcie umowy,
protoko³u odbioru przy³¹czy podpisanego przez    przedstawicie-
la Zak³adu oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przy-
³¹czy.

§ 5. 1.Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okre�lony lub
nieokre�lony.

2.Umowa zawarta na czas nieokre�lony winna dopusz-
czaæ jej rozwi¹zanie za  wypowiedzeniem lub za porozumieniem
stron.

3.Umowa winna okre�laæ nadto mo¿liwo�æ rozwi¹zania
w przypadkach okre�lonych  przepisami Kodeksu cywilnego oraz
art.8 ustawy.

4.Wyga�niêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez
ZAK£AD �rodków technicznych  uniemo¿liwiaj¹cych dalsze ko-
rzystanie z us³ug.

 Rozdzia³   III
Obowi¹zki   zak³adu

 § 6. 1.Zak³ad winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty po-
ziom us³ug .

2.Minimaln¹ ilo�æ dostarczonej wody strony winny okre-
�liæ w umowie.

3.Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych, jakim   powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie.

4.Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpo-
wiadaæ jako�ciowo wymaganiom  okre�lonym przez ministra
zdrowia.

  § 7. Zak³ad zobowi¹zany jest do zapewnienia prawid³o-
wej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej , studni awa-
ryjnych i hydrantów ulicznych, jak równie¿ do regularnego infor-
mowania Wójta Gminy  oraz Rady Gminy  o jako�ci wody prze-
znaczonej do spo¿ycia przez ludno�æ.

  § 8. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin, ZAK£AD powinien zapewniæ zastêpczy punkt poboru
wody i poinformowaæ ODBIORCÊ o jego lokalizacji.

§ 9. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody ZAK£AD powinien poinformowaæ odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed plano-
wanym terminem.

§10. 1.ZAK£AD zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzy-
mania u ODBIORCY wodomierza  g³ównego wraz z zaworem
g³ównym.

2.Zawór g³ówny z wodomierzem jest miejscem wydania
rzeczy w rozumieniu Kodeksu   cywilnego, jak równie¿ miej-
scem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

Rozdzia³  IV
Sposób rozliczeñ

  § 11. Przy rozliczeniu z odbiorc¹ Zak³ad obowi¹zany jest
stosowaæ taryfy zatwierdzone uchwa³¹ Rady Gminy w Walcach,
b¹d� wprowadzone w trybie artyku³u 24 ust.8 ustawy.

  §  12. W przypadku awarii wodomierza, strony w drodze
umowy ustalaj¹ sposób rozliczenia na podstawie przeciêtnego
zu¿ycia wody z ostatnich sze�ciu miesiêcy.

 § 13. 1.Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu   zap³aty, jak równie¿ sposób
uiszczenia op³at.

2.Wniesienie przez ODBIORCÊ reklamacji nie wstrzymu-
je obowi¹zku uregulowania   nale¿no�ci.

 § 14. Taryfa wymaga og³oszenia w lokalnej prasie , co
najmniej na 7 dni przed wej�ciem  w ¿ycie.

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie
wody .

 § 15. Za wodê:
     a/ zu¿yt¹ do celów przeciwpo¿arowych,
     b/ zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych te-

renów zielonych   ZAK£AD obci¹¿a gminê na podstawie cen i
stawek ustalonych w taryfie.
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 Rozdzia³  V
 Warunki przy³¹czenia do sieci

 § 16. 1.Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹gowej
odbywa siê na  wniosek uprawnionej osoby fizycznej lub prawnej.

2.ZAK£AD po otrzymaniu wniosku wydaje warunki tech-
niczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci.

   Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne  dwa lata od dnia ich
wydania.

   Warunki przy³¹czenia okre�laj¹:
    - miejsce w³¹czenia do sieci wodoci¹gowej,
    - maksymalne oraz �rednie dobowe zapotrzebowanie

na pobór wody,
    - miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego,
    - wymagania wynikaj¹ce z przepisów prawa budowla-

nego.
3.Warunkiem przyst¹pienia do wykonywania robót przy³¹-

czeniowych jest wcze�niejsze   uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej z ZAK£ADEM.

4.Przed podpisaniem umowy na dostawê wody , ZAK£AD
dokona odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych.

5.Techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug przy³¹czenia
nieruchomo�ci do sieci uwarunkowane s¹ usytuowaniem nie-
ruchomo�ci wzglêdem sieci oraz zdolno�ci¹ dostawy wody z
istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.

 Rozdzia³  VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug

§ 17. ZAK£AD winien zapewniæ odbiorcom nale¿yty po-
ziom us³ugi, a szczególnie winien wyodrêbniæ stanowisko pracy
do spraw obs³ugi klienta.

§ 18. ZAK£AD zobowi¹zany jest do udzielania na ¿yczenie
klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej re-
alizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 19. ZAK£AD winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na
zg³oszenie reklamacji nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu  3  dni.

§ 20. W przypadku obni¿enia jako�ci dostarczonej wody
ZAK£AD winien udzieliæ odbiorcy opust na zasadach okre�lo-
nych w umowie.

§ 21. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê ,  ZAK£AD winien uprzedziæ odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³  VII
Prawa  ZAK£ADU

§ 22. ZAK£AD ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
je�li przy³¹czenie zosta³o wykonane bez uzyskania zgody ZA-
K£ADU, b¹d� zosta³o wykonane  niezgodnie z wydanymi warun-
kami technicznymi.

§ 23.ZAK£AD ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okre-
�lonych w art.6 ustawy.

§ 24.ZAK£AD mo¿e odci¹æ dop³yw wody w przypadkach
wymienionych w art.8 ust.1 ustawy.

§ 25. ZAK£AD mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umo-
wy na dostawê wody , je�li wnioskodawca nie usun¹³ przeszkód
bêd¹cych przyczyn¹ zaniechania �wiadczenia w/w us³ug.

Rozdzia³  VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug

§ 26. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
winien wyst¹piæ z wnioskiem o zawarcie umowy do ZAK£ADU.

§ 27. ODBIORCA winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych równie¿ poprzez ich odpo-
wiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie
studzienki czy te¿  pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane.

ODBIORCA winien u¿ytkowaæ instalacjê wodoci¹gow¹ w
sposób eliminuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicz-
nego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na
skutek cofniêcia siê wody  z instalacji wodoci¹gowej, powrotu
ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania .

§ 28. ODBIORCA  us³ug zobowi¹zany jest do natychmia-
stowego powiadomienia ZAK£ADU o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiaro-
wego w tym o zerwaniu plomby.

§ 29. ODBIORCA zobowi¹zany jest do powiadomienia ZA-
K£ADU o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub zmia-
nach u¿ytkownika lokalu.

§ 30. ODBIORCA winien powiadomiæ ZAK£AD o wszel-
kich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 31. ODBIORCA jest zobowi¹zany do terminowego regu-
lowania nale¿no�ci za  dostawê wody .

 § 32. ODBIORCA wody powinien racjonalnie gospodaro-
waæ wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdzia³  IX
Postanowienia koñcowe

§ 33. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony  uchwa³¹
Rady Gminy Walce  Nr  II  / 9 /2002  z dnia   2 grudnia 2002 r. i
obowi¹zuje do odwo³ania.

§ 34. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy ustawowe , a w szczególno�ci ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbio-
rowym odprowadzaniu �cieków wraz z przepisami wykonawczy-
mi wydanymi na podstawie niniejszej ustawy.

§ 35. Regulamin dostarczania wody znajduje siê do wgl¹-
du w siedzibie Zak³adu Bud¿etowego Wodoci¹gi Wiejskie.
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 Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.4  ustawy  z  dnia  8  marca
1990r. o  samorz¹dzie  gminnym / Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.
1591; 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 / oraz  art.126  ust.1
pkt.1, art.128 ust.1 pkt 1  ustawy  z dnia  26  listopada  1998r. o
finansach  publicznych / Dz.U.Nr 155, poz.1014 ;  1999r. Nr 38,
poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.1255;  2000r.
Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041,  Nr
119, poz.1251, Nr 122, poz.1315;  2001r.Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz.499, Nr 88, poz.961,  Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz.1082, Nr
102, poz.1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz.1623; 2002r. Nr
41, poz.363 i 365, Nr 74, poz.676, Nr 82, poz.742/ -  Zarz¹d
Miejski  w Zdzieszowicach  uchwala, co  nastêpuje :

§  1. Zwiêkszyæ  plan  dochodów       o  kwotê :   29.649 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna            o  kwotê :    29.649 z³

rozdz.85314 § 201 - zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz
sk³adki  na   ubezpieczenie  spo³eczne - dotacja  celowa  przeka-
zana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  zadañ  zleconych
gminie  ustawami                                           o  kwotê :      8.699 z³

rozdz.85315 § 203 - dodatki  mieszkaniowe - dotacje  ce-
lowe  otrzymane  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  w³asnych
zadañ  bie¿¹cych  gminy  - dofinansowanie  wyp³aty  dodatków
mieszkaniowych  na  III  kw.                          o  kwotê :   20.950 z³

§  2. Zwiêkszyæ  plan  wydatków        o  kwotê :   29.649 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna             o  kwotê :    29.649 z³

rozdz.85314 § 3110 - zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz
sk³adki  na    ubezpieczenie  spo³eczne - �wiadczenia
spo³eczne                                                         o  kwotê :     8.699 z³
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 Uchwa³a Nr 281/2002
  Zarz¹du  Miejskiego  w  Zdzieszowicach

 z  dnia  5  wrze�nia  2002r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu  na  2002r.  i  uk³adu  wykonawczego.

rozdz.85315 § 3110 - dodatki  mieszkaniowe - �wiadcze-
nia  spo³eczne                                                  o  kwotê :   20.950 z³.

§  3.    Zmiany  dokonane  w § 1 i § 2  powoduj¹  zmiany  w
uk³adzie  wykonawczym bud¿etu :

1.Urz¹d  Miejski

Zwiêkszyæ  plan  dochodów                  o  kwotê :    29.649 z³
w dz.853 - Opieka  spo³eczna             o  kwotê :    29.649 z³
rozdz.85314 § 201                                 o  kwotê :      8.699 z³
 / dotacja  na  wyp³atê  zasi³ków /
rozdz.85315 § 203                                o  kwotê :    20.950 z³
/ dodatki  mieszkaniowe /

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                o  kwotê :    20.950 z³
w dz.853 rozdz.85315 § 3110
 / dodatki  mieszkaniowe /.

2.Miejsko-Gminny  O�rodek  Pomocy  Spo³ecznej

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                     o  kwotê :     8.699 z³
w dz.853 rozdz.85314 § 3110
/ wyp³ata  zasi³ków / .

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

w z.  Burmistrza
Krzysztof Krzywkowski
Zastêpca Burmistrza

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b
i c w zwi¹zku z art. 30 ust. 1  i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 , Nr
158, poz. 1042;  1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 , Nr
162, poz. 1126;  1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 , Nr 110,
poz. 1255; 2000 r. Nr 43, poz. 489,  Nr 48, poz. 555 , Nr 103, poz.
1099; 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802; 2002 r.  Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102, Nr 135, poz. 1144) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; 2001 r. Nr 49, poz. 509; 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271,  Nr 169, poz. 1387),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia
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DECYZJA
PREZESA  URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI

z  dnia 10 stycznia 2003 r.

Nr OWR-820/815-A/9/2002/III/JJ

21 pa�dziernika 2002 r.  Zak³adów Papierniczych w Krapkowi-
cach S.A. z siedzib¹ w Krapkowicach, posiadaj¹cych staty-
styczny numer identyfikacyjny REGON: 530 541 033,  zwanych w
dalszej czê�ci decyzji "Przedsiêbiorstwem" w sprawie zatwier-
dzenia taryfy dla ciep³a  postanawiam:

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione
Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce pro-
jektowan¹ efektywno�æ funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia-
³alno�ci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy  w
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stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy
rok stosowania taryfy:

a) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci  2,21%,

b) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci minus 72,67%,

3) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xr, okre�laj¹ce pro-
jektowan¹ poprawê efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbior-
stwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiê-
biorstwo dzia³alno�ci gospodarczej w nastêpnym roku stoso-
wania taryfy  w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:

a) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci 1,0%,

b) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci 1,0%,

4) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
31 marca 2004 r. oraz wspó³czynników korekcyjnych Xr,  o któ-
rych mowa w pkt 3 niniejszej decyzji, do dnia 31 marca 2006 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, na wniosek  Zak³adów Papierniczych w Krapkowi-
cach S.A. z siedzib¹ w Krapkowicach,  posiadaj¹cych udzielone
dnia 12 listopada 1998 r. koncesje: na wytwarzanie ciep³a nr
WCC/496/815/U/OT-6/98, ze zmian¹ z dnia 5 pa�dziernika 2001
r. nr WCC/496A/815/W/3/2001/MJ oraz na przesy³anie i dystry-
bucjê ciep³a nr PCC/522/815/U/OT-6/98, ze zmianami z dnia 13
sierpnia 1999 r. nr PCC/522/S/815/U/3/99 oraz z dnia 5 pa�-
dziernika 2001 r. nr PCC/522A/815/W/3/2001/MJ, w dniu 23 pa�-
dziernika 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyj-
ne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez  to
Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania oraz
przesy³ania i dystrybucji ciep³a ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które
podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstwa oraz
zmianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo da-
nego rodzaju dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e ustalanie okre-
su obowi¹zywania tych wspó³czynników korekcyjnych.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
zwanego w dalszej czê�ci "rozporz¹dzeniem taryfowym".

Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych pro-
wadzenia dzia³alno�ci, zaplanowanych dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów ponie-
sionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprze-
dzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹-
dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punktach 2 i
3 sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projektowanej
efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa  oraz stosownie do
zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alno-
�ci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w ce-
nach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniej-
sz¹ decyzj¹.

Wspó³czynniki korekcyjne Xr Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia
zgodnie z postanowieniami § 28 rozporz¹dzenia taryfowego, w
przypadku dostosowywania cen i stawek op³at do zmieniaj¹-
cych siê warunków prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej.

Okres stosowania taryfy w my�l § 28 ust. 3 rozporz¹dze-
nia taryfowego - nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywania
wspó³czynników korekcyjnych.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du

Okrêgowego w Warszawie - s¹du ochrony konkurencji i konsu-
mentów - za moim po�rednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art.
47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ ozna-
czenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji  w
ca³o�ci lub czê�ci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-zachod-
niego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki - ul.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wroc³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w zwi¹zku z art. 31 ust. 4
ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, taryfa powinna zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wcze�niej ni¿ po
up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej opubliko-
wania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Wincenty Rêkas

Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 10 stycznia 2003 r.

nr OWR-820/815-A/9/2002/III/JJ

TARYFA DLA CIEP£A

1. Pojêcia u¿ywane w taryfie:

1) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126,
1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042, Nr 110 poz. 1255,  2000 r.
Nr 43,  poz. 489, Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099,  2001 r. Nr
154, poz. 1800 i poz. 1802; 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
984, Nr 129, poz. 1102 , Nr 135, poz. 1144),

2) rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
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3) rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mi-
nistra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó-
³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owni-
czych, obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r.  Nr 72, poz. 845),

4) taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich
stosowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne
i wprowadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okre�lonych w nim od-
biorców w trybie okre�lonym ustaw¹,

5) przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Za-
k³ady Papiernicze w Krapkowicach S.A., prowadz¹ce dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i
dystrybucji ciep³a,

6) odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

7) �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

8) sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze �róde³ ciep³a
do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,

9) przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadza-
j¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,

10) wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika
ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci ciep³a do-
starczanego do instalacji odbiorczych,

11) instalacja odbiorcza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody
z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru
ciep³ej wody w obiekcie,

12) obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,

13) uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i pa-
rametrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podsta-
wê do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,

14) liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³a-
dów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach
do wêz³ów cieplnych,

15) moc cieplna - ilo�æ ciep³a wytworzonego lub dostar-
czonego do podgrzania okre�lonego no�nika ciep³a lub ode-
brana od tego no�nika w ci¹gu godziny,

16) zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêd-
niaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzyma-
nie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej
wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub in-
stalacji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami techniczny-
mi i wymaganiami technologicznymi,

17) warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura po-
wietrza atmosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w
której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane cie-
p³o (dla Krapkowic tzew = -200C),

18) nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez
zawarcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub nie-
zgodnie z umow¹.

2. Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopa-
trzeniem w ciep³o

Przedsiêbiorstwo energetyczne prowadzi dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji
ciep³a.

Dzia³alno�æ ta jest prowadzona na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12
listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/496/815/U/OT-6/98, ze zmia-
n¹ z dnia 5 pa�dziernika 2001 r. nr WCC/496A/815/W/3/2001/MJ,

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/522/815/U/OT-6/98,
ze zmianami z dnia 13 sierpnia 1999 r. nr PCC/522/S/815/U/3/99 i z
dnia 5 pa�dziernika 2001 r.  nr PCC/522A/815/W/3/2001/MJ.

3. Grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporz¹dzenia taryfo-
wego, w taryfie wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy taryfowe:

Grupa A1,0/P - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w
postaci pary wodnej o ci�nieniu 1,0 MPa za po�rednictwem sie-
ci ciep³owniczej sprzedawcy,

Grupa A0,35/P - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
w postaci pary wodnej o ci�nieniu 0,35 MPa za po�rednictwem
sieci ciep³owniczej sprzedawcy,

Grupa  A/W  - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w
postaci wody gor¹cej za po�rednictwem parowej sieci ciep³ow-
niczej oraz wêz³ów cieplnych sprzedawcy,

Grupa A/W/I - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w
postaci wody gor¹cej za po�rednictwem parowej sieci ciep³owni-
czej, wêz³ów cieplnych oraz wodnej sieci ciep³owniczej sprzedawcy.
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4. Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at
4.1 Ceny i stawki op³at za ciep³o

Grupa taryfowa A1,0/P

  Wysoko�æ cen i stawek op³atWyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok 54 000,00 65 880,00Cena za zamówion¹ moc

ciepln¹

rata miesiêczna 4 500,00 5 490,00

Cena ciep³a z³/GJ 26,60 32,45

Cena no�nika ciep³a z³/m3 11,59 14,14

z³/MW/rok 3 600,00 4 392,00Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 300,00 366,00

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 1,80 2,20

z³/punkt pomiarowy/rok 12,00 14,64

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 1,00 1,22

Grupa taryfowa A0,35/P

  Wysoko�æ cen i stawek op³atWyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok 54 000,00 65 880,00Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

rata miesiêczna 4 500,00 5 490,00

Cena ciep³a z³/GJ 23,01 28,07

Cena no�nika ciep³a z³/m3 11,59 14,14

z³/MW/rok 5 400,00 6 588,00Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 450,00 549,00

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 2,00 2,44

z³/punkt pomiarowy/rok 12,00 14,64

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 1,00 1,22
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Grupa taryfowa A/W

  Wysoko�æ cen i stawek op³atWyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok 54 000,00 65 880,00Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

rata miesiêczna 4 500,00 5 490,00

Cena ciep³a z³/GJ 23,01 28,07

Cena no�nika ciep³a z³/m3 11,59 14,14

z³/MW/rok 9 600,00 11 712,00Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 800,00 976,00

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 4,00 4,88

z³/punkt pomiarowy/rok 12,00 14,64

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 1,00 1,22

Grupa taryfowa A/W/I

  Wysoko�æ cen i stawek op³atWyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok 54 000,00 65 880,00Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

rata miesiêczna 4 500,00 5 490,00

Cena ciep³a z³/GJ 23,01 28,07

Cena no�nika ciep³a z³/m3 11,59 14,14

z³/MW/rok 10 800,00 13 176,00Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 900,00 1 098,00

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 4,30 5,25

z³/punkt pomiarowy/rok 12,00 14,64

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 1,00 1,22

* - ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towa-
rów i us³ug w wysoko�ci 22%.
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4.2 Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

1) Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych od-
biorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia od-
biorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na pod-
stawie kosztów wynikaj¹cych z kosztorysowych norm nak³adów
rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwe-
storskiego, okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zmianami),
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpo-
wiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2) W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹-
czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹
kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projekto-
wych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okre�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zasto-
sowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1).

5. Sposób obliczania op³at

Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej
grupy taryfowej.

Op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci dostarczonego cie-
p³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomia-
rowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umowach, oraz ceny ciep³a
dla danej grupy taryfowej.

Op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a dostarczonego do nape³niania i uzupe³nienia ubyt-
ków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie
odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainsta-
lowanego w wê�le cieplnym lub w miejscu ustalonym w umo-
wie, oraz ceny no�nika ciep³a dla danej grupy taryfowej.

Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy taryfowej.

Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe - pobierana za ka¿dy
miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci
dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wska-
zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na
przy³¹czu do wêz³a cieplnego albo w innych miejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umo-
wach, oraz stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla da-
nej grupy taryfowej.

Miesiêczna rata op³aty abonamentowej - pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki op³aty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

6. Warunki stosowania cen i stawek op³at

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zu-
j¹ przy zachowaniu standardów jako�ciowych okre�lonych w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-
zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,

- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne
standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-
¿y ciep³a,

- nielegalnego pobierania ciep³a,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-

cych odbiorcy,

stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4 roz-
porz¹dzenia taryfowego.

Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-
wie cen i stawek op³at netto.

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do  og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni  i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od
daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy ciep³a bêd¹ powiadamiani pisemnie o
wprowadzaniu nowych cen i stawek op³at z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.



 Województwa Opolskiego Nr 3
                  Poz.83-84

   Dziennik Urzêdowy
- 153 -

Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
14 stycznia 2003 r.  nr OWR-820/1614-A/19/2002/I/HC, wydan¹
na podstawie art. 155 Kodeksu postêpowania administracyj-
nego, na wniosek Spó³ki przed³u¿ono okres obowi¹zywania
wspó³czynnika korekcyjnego, do dnia 30 kwietnia 2003 r.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 20 grudnia 2002 r. znak: TM/416/02
Zak³adów Piwowarskich "G³ubczyce" S.A z siedzib¹ w G³ubczy-
cach, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w spra-
wie zmiany terminu obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjne-
go Xw, zatwierdzonego decyzj¹ Prezesa URE z dnia 23 listopada
2001 r. nr OWR-820/1614-A/15/2001/I/HC.

Rozpatruj¹c wniosek i przedstawione w nim argumenty,
kierowano siê przes³ankami okre�lonymi w art. 155 Kpa, zgod-
nie z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a
prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie za zgod¹ strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej który j¹ wyda³,

83

INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

z dnia 14 stycznia 2003 r.

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw  Zak³adów Piwowarskich
 "G³ubczyce" S.A.  z siedzib¹ w G³ubczycach.

je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spo³eczny lub
s³uszny interes strony.

Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e zmianie dotychczas obowi¹zuj¹cej
decyzji nie sprzeciwiaj¹ siê przepisy szczególne, przemawia za
tym s³uszny interes strony, postanowiono przychyliæ siê do wnio-
sku Strony.

Decyzjê z upowa¿nienia Prezesa URE podpisa³a Zastêp-
ca Dyrektora Po³udniowo-zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki we Wroc³awiu.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

pomiêdzy Powiatem Kêdzierzyñsko-Kozielskim repre-
zentowanym przez Zarz¹d Powiatu   Kêdzierzyñsko-Kozielskie-
go w imieniu, którego dzia³aj¹ :

1) Starosta - Józef Gisman
2) Wicestarosta - Halina Damas - £azowska
zwanym dalej " Przyjmuj¹cym"  a  Powiatem K³obuckim

reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu K³obuck ,w imieniu któ-
rego dzia³aj¹ :

1) Starosta - Dariusz Desperak
2)   Wicestarosta - Marek Sroka,
zwanym dalej "Powierzaj¹cym" , w sprawie finansowania

kszta³cenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkó³
zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Strony Porozumienia, na podstawie uchwa³y Nr XLII/234/2002
Rady Powiatu Kêdzierzyñsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawieranie porozumieñ z
Powiatami,  dotycz¹cych finansowania kszta³cenia uczniów klas
wielozawodowych zasadniczych szkó³ zawodowych,  prowadzo-
nych przez Powiaty w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo-
wych  oraz uchwa³y Nr 25/III/2002 Rady Powiatu w K³obucku z dnia
26 listopada 2002 r. w sprawie zlecania zadañ w zakresie edukacji
publicznej innym powiatom i gminom ustalaj¹, co nastêpuje :
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Porozumienie

zawarte w dniu 20 grudnia 2002 r.

§ 1. 1.Przyjmuj¹cy zobowi¹zuje siê umo¿liwiæ uczniom szkó³
zawodowych prowadzonych przez  Powiat K³obucki korzystanie
ze szkoleñ prowadzonych przez Centrum Kszta³cenia   Praktycz-
nego i Ustawicznego w Kêdzierzynie-Ko�lu.

2. Przyjmuj¹cy zapewnia uczniom skierowanym na kurs
niezbêdne warunki do nauki,   zakwaterowania i wy¿ywienia.

3. Zakwaterowanie i wy¿ywienie odbywa siê na koszt skie-
rowanych uczniów.  Op³ata za zakwaterowanie i wy¿ywienie jest
p³atna z góry w dniu rozpoczêcia kursu.

§ 2. Powierzaj¹cy najpó�niej na dwa tygodnie przed roz-
poczêciem kursu prze�le do Centrum Kszta³cenia Praktyczne-
go i Ustawicznego w Kêdzierzynie-Ko�lu imienny wykaz uczniów
z poszczególnych szkó³ zawodowych, przewidzianych do kszta³-
cenia w Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Ustawicznego.

§ 3. Finansowanie kosztów kszta³cenia  uczniów na kur-
sach nastêpuje  na podstawie umowy zawartej pomiêdzy Cen-
trum Kszta³cenia  Praktycznego i Ustawicznego w Kêdzierzynie-
Ko�lu a szko³ami zawodowymi prowadzonymi przez  Powiat K³o-
bucki.
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§4. Porozumienie zostaje zawarte na okres roku szkolnego
2002/2003, tj. od dnia 1 wrze�nia 2002r.  do 31 sierpnia 2003 r.

§ 5. 1. Porozumienie mo¿e byæ zmienione lub rozwi¹zane
wcze�niej na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w Porozumieniu mog¹ byæ wprowadzone anek-
sem w formie pisemnej.

§ 6. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dziennikach Urzê-

dowych Województwa Opolskiego i �l¹skiego.

§ 7. Porozumienie zosta³o zawarte w czterech jednobrz-
mi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Przyjmuj¹cy:                       Powierzaj¹cy:
Starosta                                               Starosta
Józef Gisman                                     Dariusz Desperak

Wicestarosta                                        Wicestarosta
Halina Damas-£azowska                  Marek Sroka

Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym  ( Dz.U.z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.)  i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poborowych
oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16, poz. 205),
zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opolskim a  Zarz¹-
dem Powiatu w Strzelcach Opolskim, reprezentowanym przez :

1.  Gerharda Matejê - Starostê Strzeleckiego
2.  Józefa Swaczynê - Wicestarostê Strzeleckiego

o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarz¹d Powiatu w
Strzelcach Opolskich,   zwany w dalszych postanowieniach Po-
rozumienia " organem przyjmuj¹cym ",  przyjmuje do   wykona-
nia ni¿ej wymienione  zadania :

1)  zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,

2)  wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)  pokrywanie kosztów  wykonania :
a)  badañ specjalistycznych,
b)  badañ radiologicznych,
c)  obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cenni-

kiem us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie
opieki zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

 4)  przekazanie  zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych  utracone zarobki przez   lekarzy i �redni personel
medyczny   obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt
2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie  23.500,-z³ ,( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).
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Porozumienie Nr 6  /2002

z dnia  18 grudnia  2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1    nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ
siê o dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych �rodków wymaga uprzednie-
go podpisania i og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 3.1. Zarz¹d  Powiatu Strzeleckiego zobowi¹zuje siê do
sk³adania  dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i Migra-
cji Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego ,  informacji o  wykorzy-
staniu dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu  Wojewody  Opol-
skiego  na zadania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y  przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i
Migracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzysta-
na  niezgodnie   z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿etu
Wojewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych  Porozumieniem sprawuje dyrektor Wy-
dzia³u Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego,  który w   szczególno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d  Powiatu Strzeleckiego zobowi¹zuje siê do za-
pewnienia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kon-
troli realizacji zadañ objêtych Porozumieniem, jak te¿ do    prze-
strzegania otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

 § 5. Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego odpowiada za -  zgod-
n¹ z obowi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wymienionych w Poro-
zumieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony,  tj. do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2.  Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .
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§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach , po  jednym dla ka¿dej ze stron.

Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.)  i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poboro-
wych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16,
poz. 205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opolskim
a Zarz¹dem Powiatu w Krapkowicach, reprezentowanym przez :

1.Joachima Czernka - Starostê
2.Alberta Machê - Cz³onka Zarz¹du,
o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a  Zarz¹d Powiatu w
Krapkowicach,  zwany w dalszych postanowieniach Porozu-
mienia " organem przyjmuj¹cym " ,przyjmuje do   wykonania
ni¿ej wymienione  zadania :

1)zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,

2)wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)pokrywanie kosztów  wykonania :
a)badañ specjalistycznych,
b)badañ radiologicznych,
c)obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cennikiem

us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki
zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych  utracone zarobki przez   lekarzy i �redni personel
medyczny  obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt
2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie 20.500,- z³ ,( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1    nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ
siê o dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych kosz-
tów. Przyznanie dodatkowych �rodków wymaga uprzedniego pod-
pisania i og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumienia
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Porozumienie Nr  7 /2002

z dnia  18  grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

§ 3.1. Zarz¹d  Powiatu Krapkowice zobowi¹zuje siê do
sk³adania  dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i Migracji
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego ,  informacji o  wykorzysta-
niu dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu  Wojewody  Opolskie-
go  na zadania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Mi-
gracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿etu Wo-
jewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych  Porozumieniem sprawuje dyrektor Wy-
dzia³u Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Woje-
wódzkiego,  który w   szczególno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.
2.Zarz¹d  Powiatu Krapkowickiego zobowi¹zuje siê do

zapewnienia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kon-
troli realizacji zadañ objêtych Porozumieniem, jak te¿ do prze-
strzegania otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

§ 5. Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego odpowiada za -  zgod-
n¹ z obowi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wymienionych w Po-
rozumieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony, tj. do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2.Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski
Starosta                                                  Leszek Pogan
Joachim Czernek
Cz³onek Zarz¹du
Powiatu Krapkowickiego
Albert Macha

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski
Starosta                                                  Leszek Pogan
Gerhard Mateja
Wicestarosta
Józef Swaczyna
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Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592z pó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.) i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poboro-
wych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16,
poz. 205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opol-
skim a Zarz¹dem Powiatu w Brzegu, reprezentowanym przez :

1)Stanis³awa Szypu³ê - Starostê Brzeskiego
2)Zbys³awa Bila - Wicestarostê.

o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza a  Zarz¹d Powiatu w
Brzegu, zwany w dalszych postanowieniach Porozumienia " or-
ganem przyjmuj¹cym ",  przyjmuje do   wykonania ni¿ej wymie-
nione  zadania :

1)zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,

2)wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)pokrywanie kosztów  wykonania :
a)badañ specjalistycznych,
b)badañ radiologicznych,
c)obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cennikiem

us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki
zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

    4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych utracone zarobki przez   lekarzy i �redni per-
sonel medyczny  obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt
2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie 28.000,-. z³ ,( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1  nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ
siê o dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów.
Przyznanie dodatkowych �rodków wymaga uprzedniego podpisania
i og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumienia.
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Porozumienie Nr  8/2002

z dnia  20  grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

§ 3.1. Zarz¹d Powiatu Brzeskiego   zobowi¹zuje siê do
sk³adania  dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i Migracji
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego ,  informacji o  wykorzysta-
niu dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu  Wojewody  Opolskie-
go  na zadania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y  przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i
Migracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzystana
niezgodnie  z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿etu Wo-
jewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych Porozumieniem sprawuje dyrektor Wydzia³u
Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego,  który w   szczególno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d Powiatu Brzeskiego zobowi¹zuje siê do zapew-
nienia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kontroli re-
alizacji zadañ objêtych Porozumieniem, jak te¿ do    przestrzega-
nia otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

 § 5. Zarz¹d  Powiatu Brzeskiego odpowiada za -  zgodn¹
z obowi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wymienionych w Porozu-
mieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony tj., do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2.  Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach,  po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski
Starosta                                                  Leszek Pogan
Stanis³aw Szypu³a
Wicestarosta
Zbys³aw Bil
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Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.) i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poboro-
wych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16,
poz. 205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opol-
skim a Zarz¹dem Powiatu w Kluczborku, reprezentowanym przez :

1)Stanis³awa Rakoczego - Starostê
2)Mieczys³awa Czapliñskiego - Wicestarostê,

o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a  Zarz¹d Powiatu w
Kluczborku,  zwany w dalszych postanowieniach Porozumienia
" organem przyjmuj¹cym ",  przyjmuje do   wykonania ni¿ej wy-
mienione  zadania :

1)zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,

2)wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)pokrywanie kosztów  wykonania :
a)badañ specjalistycznych,
b)badañ radiologicznych,
c)obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cennikiem

us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki
zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

    4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych utracone zarobki przez   lekarzy i �redni per-
sonel medyczny  obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt
2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie 23.500,- z³ ,( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1    nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ siê o
dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów. Przy-
znanie dodatkowych �rodków wymaga uprzedniego podpisania i
og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumienia
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Porozumienie Nr  9 /2002

z dnia  30 grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

§ 3.1. Zarz¹d Powiatu Kluczborkisgo zobowi¹zuje siê do
sk³adania  dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i Migra-
cji Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego ,  informacji o  wykorzy-
staniu dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu  Wojewody  Opol-
skiego  na zadania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

 2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y  przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i
Migracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzysta-
na    niezgodnie  z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿etu
Wojewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych Porozumieniem sprawuje dyrektor Wydzia-
³u Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego,  który w   szczególno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d Powiatu Kluczborskiego  zobowi¹zuje siê do za-
pewnienia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kon-
troli realizacji zadañ objêtych Porozumieniem, jak te¿ do prze-
strzegania otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

§ 5. Zarz¹d Powiatu Kluczborskiego odpowiada za -  zgodn¹
z obowi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wymienionych w Porozu-
mieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony, tj. do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2.  Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski

Przewodnicz¹cy Zarz¹du                      Leszek Pogan
Stanis³aw Rakoczy

Wicestarosta
Mieczys³aw Czapliñski
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Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592z pó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.) i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poboro-
wych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16,
poz. 205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opol-
skim a  Zarz¹dem Powiatu w Namys³owie, reprezentowanym
przez :

1)Andrzeja Spóra - Przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatu
2)Adama Maci¹ga - Wicestarostê ,

o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a  Zarz¹d Powiatu w
Namys³owie,  zwany w dalszych postanowieniach Porozumie-
nia " organem przyjmuj¹cym ", przyjmuje do   wykonania ni¿ej
wymienione  zadania :

1)zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,

2)wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)pokrywanie kosztów  wykonania :
a)badañ specjalistycznych,
b)badañ radiologicznych,
c)obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cennikiem

us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki
zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

    4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych utracone zarobki przez   lekarzy i �redni per-
sonel medyczny   obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt
2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie 11.500,- z³ ,( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1    nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ
siê o dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych �rodków wymaga uprzednie-
go podpisania i og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumienia.
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Porozumienie Nr  10 /2002

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

§ 3.1. Zarz¹d Powiatu Namys³owskiego zobowi¹zuje siê
do  sk³adania  dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i
Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego ,  informacji o  wy-
korzystaniu dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu  Wojewody
Opolskiego  na zadania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Mi-
gracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzysta-
na    niezgodnie   z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿e-
tu Wojewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych Porozumieniem sprawuje dyrektor Wydzia-
³u Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego,  który w   szczególno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d  Powiatu Namys³owskiego zobowi¹zuje siê do
zapewnienia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kon-
troli realizacji zadañ objêtych Porozumieniem, jak te¿ do  prze-
strzegania otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

§ 5. Zarz¹d  Powiatu Namys³owskiego odpowiada za -
zgodn¹ z obowi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wymienionych w
Porozumieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony, tj. do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2.  Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski

Przewodnicz¹cy Zarz¹du                     Leszek Pogan
Andrzej Spór

Wicestarosta Namys³owski
Adam Maci¹g
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Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592z pó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.)  i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poboro-
wych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16,
poz. 205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opol-
skim a  Zarz¹dem Powiatu w Opolu, reprezentowanym przez :

1)Henryka Lakwê - Starostê
2)Krzysztofa Wysdaka - Wicestarostê,

o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a  Zarz¹d Powiatu w
Opolu, zwany w dalszych postanowieniach Porozumienia " or-
ganem przyjmuj¹cym ", przyjmuje do   wykonania ni¿ej wymie-
nione  zadania :

1)zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,

2)wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej, zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)pokrywanie kosztów  wykonania :
a)badañ specjalistycznych,
b))badañ radiologicznych,
c)obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cennikiem

us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki
zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

    4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych  utracone zarobki przez   lekarzy i �redni
personel medyczny   obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekar-
sk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt
2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie 37.500,- z³ ,( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1    nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ
siê o dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych �rodków wymaga uprzednie-
go podpisania i og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumie-
nia
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Porozumienie Nr 11 /2002

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

§ 3.1. Zarz¹d  Powiatu Opolskiego zobowi¹zuje siê do
sk³adania  dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i Migra-
cji Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego ,  informacji o  wykorzy-
staniu dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu  Wojewody  Opol-
skiego  na zadania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y  przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i
Migracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzysta-
na    niezgodnie  z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿etu
Wojewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych Porozumieniem sprawuje dyrektor Wydzia-
³u Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego,  który w   szczególno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d Powiatu Opolskiego zobowi¹zuje siê do zapew-
nienia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kontroli re-
alizacji zadañ objêtych Porozumieniem, jak te¿ do    przestrzega-
nia otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

§ 5. Zarz¹d Powiatu Opolskiego odpowiada za -  zgodn¹ z
obowi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wymienionych w Porozu-
mieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony, tj. do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2.Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski

Starosta Opolski                                   Leszek Pogan
Henryk Lakwa

Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak
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Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.)  i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poboro-
wych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16, poz.
205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opolskim a
Zarz¹dem Powiatu w Prudniku, reprezentowanym przez :

1)Romualda Felcenlobena - Starostê Prudnickiego
2)Joachima Mazura - Wicestarostê,

o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a  Zarz¹d Powiatu w
Prudniku,  zwany w dalszych postanowieniach Porozumienia
" organem przyjmuj¹cym ",  przyjmuje do   wykonania ni¿ej wy-
mienione  zadania :

1)zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,

2)wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)pokrywanie kosztów  wykonania :
a)badañ specjalistycznych,
b)badañ radiologicznych,
c)obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cennikiem

us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki
zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

    4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych  utracone zarobki przez   lekarzy i �redni personel
medyczny   obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt
2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie14.000,- z³ ,( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1  nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ
siê o dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych �rodków wymaga uprzedniego
podpisania i og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumienia.
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Porozumienie Nr 12 /2002

z dnia  20  grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

§ 3.1. Zarz¹d  Powiatu Prudnickiego zobowi¹zuje siê do
sk³adania  dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i Migra-
cji Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego ,  informacji o  wykorzy-
staniu dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu  Wojewody  Opol-
skiego  na zadania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y  przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i
Migracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzysta-
na    niezgodnie   z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿e-
tu Wojewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych Porozumieniem sprawuje dyrektor Wydzia-
³u Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego,  który w   szczególno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d  Powiatu Prudnickiego zobowi¹zuje siê do za-
pewnienia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kon-
troli realizacji zadañ objêtych Porozumieniem, jak te¿ do prze-
strzegania otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

§ 5. Zarz¹d Powiatu Prudnickiego odpowiada za -  zgodn¹
z obowi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wymienionych w Porozu-
mieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony tj., do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2. Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski

Starosta                                                Leszek Pogan
Romuald Felcenloben

Wicestarosta
Joachim Mazur
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pomiêdzy Powiatem Nyskim, reprezentowanym przez:
- Starostê Powiatu Nyskiego           - Zbigniewa Majkê
- W-ce Starostê Powiatu Nyskiego      - Jana Pachotê

a Gmin¹ Nysa, reprezentowan¹ przez :
Burmistrza Nysy - Mariana  Smutkiewicza

w sprawie dotacji z bud¿etu Gminy Nysa

§1. Na podstawie art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm. / oraz w
wykonaniu uchwa³y Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12
grudnia 2002r. / zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do tej uchwa³y/.

Gmina Nysa udziela Powiatowi Nyskiemu dofinansowania w
kwocie 2000,- z³ / s³ownie: dwa - tysi¹ce z³otych z³./ z przeznaczeniem
dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nysie, na
naprawê specjalistycznego sprzêtu do ratowania ludzi, jest nim sa-
mochód - drabina po¿arnicza o wysiêgu 30 metrów.

§2. 1. Powiat Nyski zobowi¹zuje siê wykorzystaæ przezna-
czon¹ dotacjê na cel, o którym mowa w  paragrafie 1.

2. W przypadku niezgodnego z celem oznaczonym w Po-
rozumieniu przeznaczenia dotacji, Gmina Nysa zastrzega sobie
prawo ¿¹dania zwrotu udzielonej dotacji w ca³o�ci w terminie 14
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zawarte w dniu 20 grudnia 2002 r.

dni od daty otrzymania przez Powiat wezwania do zap³aty z Urzê-
du Miejskiego w Nysie.

§3. Powiat Nyski zobowi¹zuje siê do rozliczenia i przed-
stawienia Gminie Nysa sprawozdania z wykorzystania dotacji,
w terminie do dnia 31 stycznia  2003 r.

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

§5. Ewentualne spory, powsta³e na tle wykonania Porozumie-
nia, strony podaj¹ w³a�ciwemu rzeczowo s¹dowi powszechnemu.

§6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Po-
rozumienia,  maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  §7.Porozumienie niniejsze sporz¹dzono w 2 jednobrz-
mi¹cych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu  dla ka¿dej ze stron.

§8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

§9. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

STAROSTA                                   Burmistrz
Zbigniew Majka                           Marian Smutkiewicz

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o administracji rz¹dowej
województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872 z pó�n. zm.)  - Wojewoda Opolski - Leszek Pogan  i
Wójt Gminy  £ambinowice - Andrzej Misz  zawieraj¹ Porozu-
mienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. W Porozumieniu zawartym w dniu 5 maja 1999 r. po-
miêdzy Wojewod¹ Opolskim a Zarz¹dem Gminy £ambinowice,
w sprawie powierzenia przez Wojewodê i przyjêcia przez gminê
zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojen-
nych, znajduj¹cych siê na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Op. z
1999 r. Nr 21, poz. 75) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wojewoda nadzoruje i sprawuje kontrolê nad realiza-
cj¹ zadañ objêtych Porozumieniem na podstawie kryteriów zgod-
no�ci z prawem oraz dokonuje oceny jego funkcjonowania na
podstawie kryterium celowo�ci, rzetelno�ci i gospodarno�ci.

Zadania Wojewody w tym zakresie wykonuje Dyrektor
Wydzia³u OUW, do w³a�ciwo�ci którego nale¿¹ zadania objête
ustaw¹ z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojen-
nych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z pó�n. zm.).
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z dnia  14 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ce Porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodê Opolskiego i przyjêcia przez gminê zadañ zwi¹za-
nych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, znajduj¹cych siê na terenie gminy £ambinowice, w tym cmentarza

wojennego ofiar Obozu Pracy 1945-1946 w £ambinowicach.

W ramach sprawowanego nadzoru przys³uguj¹ upraw-
nienia do:

1) wykonywania kontroli i wydawanie zaleceñ pokontrol-
nych,

2) wydawanie wi¹¿¹cych wytycznych okre�laj¹cych kierunki
i zasady realizacji zadañ powierzonych Porozumieniem".

§2. Pozosta³a tre�æ Porozumienia pozostaje bez zmian.

§3. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski                              Wójt Gminy
Leszek Pogan                                      £ambinowice
                                                                 Andrzej Misz
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Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. "b", art. 29, art. 32
ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2001r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.1189, Nr
145, poz.1623;  2002r. Nr 130, poz.1112) oraz art. 39 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w wojewódz-
twie (Dz. U. z 2001r, Nr 80, poz.872, Nr 128, poz.1407; 2002r.
Nr 37, poz.329, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.558, Nr 89, poz.804,
Nr 200, poz.1688) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Uznaje siê za stanowisko dokumentacyjne przyrody
nieo¿ywionej pod nazw¹ "TRIAS"  wybierzysko paleontologiczne
z okresu triasowego zlokalizowane na terenie kopalni i³ów w
Krasiejowie, którego granice wrysowane s¹ na mapie stano-
wi¹cej za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

§ 2. Celem ochrony jest zabezpieczenie i zachowanie dla
potrzeb naukowych i dydaktycznych skamienia³o�ci, tj. szcz¹t-
ków prehistorycznych zwierz¹t o wybitnej warto�ci przyrodniczej,
w tym dinozaurów, tekodontów i metopozaurów.

§ 3. Na objêtym ochron¹ obszarze, o którym mowa w § 1,
wprowadza siê zakazy:

1) prowadzenia dzia³alno�ci przemys³owej,
2) �wiadomego niszczenia lub przekszta³cania obszaru,

w tym zmiany przeznaczenia   w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego na cele nie zwi¹zane   z zachowaniem
i zabezpieczeniem warto�ci przyrodniczych wybierzyska paleon-
tologicznego,

3) zanieczyszczania gleby, w tym wysypywania, zakopywa-
nia i wylewania odpadów lub innych nieczysto�ci,
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w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne .

4) za�miecania obiektów i terenów wokó³ nich,
5) wydobywania oraz zbioru ska³ i skamienia³o�ci, za wy-

j¹tkiem prac naukowo-badawczych,
6) zbywania oraz nabywania ska³ i skamienia³o�ci lub ich

czê�ci pochodz¹cych z terenu objêtego ochron¹,
7) przewo¿enia lub wywo¿enia ska³ i skamienia³o�ci lub

ich czê�ci pochodz¹cych z terenu objêtego ochron¹, w celach
innych ni¿ naukowo-badawcze oraz wystawiennicze, bez uprzed-
niego uzyskania zgody Wojewody Opolskiego,

8) wstêpu na teren objêty ochron¹ w celach innych ni¿
zwi¹zane z prowadzeniem prac naukowych i dydaktycznych, za-
dañ zwi¹zanych z zabezpieczeniem terenu prac paleontologicz-
nych (dozór) oraz realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z ruchu
zak³adu górniczego,

9) budowy budynków i budowli, obiektów ma³ej architek-
tury trwale zwi¹zanych z gruntem, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿
okre�lone w §2 niniejszego rozporz¹dzenia.

§ 4. Prace naukowo - badawcze i dzia³ania zwi¹zane z
obronno�ci¹ Pañstwa mog¹ odbywaæ siê na obszarze objêtym
zakazami, o których mowa w § 3 rozporz¹dzenia, po uzgodnie-
niu z Wojewod¹ Opolskim.

§ 5. Rozporz¹dzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

WOJEWODA OPOLSKI
Leszek Pogan


