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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art.61 ust.2   ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591; 2002r. Nr 23 poz.220  ), art.109,  art.124 usta-
wy 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) oraz art. 13 pkt.2 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( Dz.U.Nr 62 poz.718; 2001r. Nr 46 poz.499) - Rada
Miejska w Baborowie  uchwala,  co nastêpuje :

§ 1. 1. Do bud¿etu Gminy Baborów  na 2002 rok wprowa-
dza siê  zmiany wykazane w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, wyso-
ko�æ bud¿etu wykazana jest w za³¹czniku nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

95

Uchwa³a Nr  XXXIV/ 282/ 2002
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia  20 wrze�nia 2002r.

w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Gminy Baborów na 2002 rok.

§  2. Zatwierdza siê zmianê planu przychodów i wydatków :
1. �rodków specjalnych na 2002 rok wykazan¹ w za³¹cz-

niku nr 3 do niniejszej uchwa³y.
2. Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska  na 2002

rok, wykazan¹ w za³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Baborów.

§ 4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez zamieszczenie uchwa³y na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Andrzej Gnos
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Za³¹cznik nr 1  do uchwa³y
                                                      XXXIV/282 /2002  Rady

Miejskiej w Baborowie
z dnia 20 wrze�nia 2002r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do bud¿etu

w z³otych
Dzia³ Rozdzia³ § Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiêkszenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5 6

Zmienia siê plan dochodów o kwotê 42.550 43.183

700 Gospodarka Mieszkaniowa 11.802

097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów 11.802

801 O�wiata i Wychowanie 29.552 26.680

246 - �r. otrzymane od poz.jedn. zal.do sekt. Fin. Publ. 29.552

270 - �rodki pozyskane z innych �róde³ 26.680

853 Opieka Spo³eczna 1.196

203 - dotacje celowe na dof. w³asnych zadañ bie¿¹c. 1.196

900 Gospodarka komunalna i Ochr. �rodowiska 16.503

626 - dotacje otrzymane z fund.celowych na inw. 16.503

Zmienia siê plan przchodów o kwotê 46.595 46.595

957 - nadwy¿ki z lat ubieg³ych 46.595

955 - wolne �rodki 46.595

Zmienia siê plan wydatków o kwotê 77.570 166.203

700 Gospodarka Mieszkaniowa 23.202

70095 Pozosta³a dzia³alno�æ 23.202

1. wydatki bie¿¹ce 23.202

750 Administracja Publiczna 65.000

75011 Urzêdy Wojewódzkie 7.400

1. wydatki bie¿¹ce,  w tym : 7.400

   - wynagrodzenia i pochodne 7.400

75023 Urz¹d Gminy 57.600

1. wydatki bie¿¹ce 57.600

    - wynagrodzenia i pochodne 55.600

757 Obs³uga d³ugu publicznego 23.000

75702 Obs³uga kredytów i po¿yczek 23.000

1. wydatki bie¿¹ce 23.000
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1 2 3 4 5 6

801 O�wiata i Wychowanie 16.672

80100 Integracja z Uni¹ Europejsk¹ 2.872

1. wydatki bie¿¹ce 2.872

80101 Szko³y Podstawowe 1.000

1. wydatki bie¿¹ce 1.000

80146 Placówki dokszta³cania i doskonalenia nauczyc. 12.800

1. wydatki bie¿¹ce 12.800

853 Opieka Spo³eczna 1.196 25.200

85315 Dodatki Mieszkaniowe 1.196 25.200

1. wydatki bie¿¹ce 1.196 25.200

900 Gospodarka Komunalna o Ochr. �rodowiska 36.500 53.003

90002 Gospodarka odpadami 6.500 36.500

1. wydatki bie¿¹ce 6.500

2. wydatki maj¹tkowe 36.500

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 30.000 16.503

2. wydatki maj¹tkowe 30.000 16.503

Zmienia siê plan rozchodów o kwotê 88.000

992 - sp³ata otrzymanych po¿yczek krajowych 88.000

U z a s ad n i e n i e:
1. W planie dochodów  i wydatków wprowadza siê nastê-

puj¹ce zmiany:
1) w oparciu o otrzymane zawiadomienie o przyznaniu do-

tacji celowej w kwocie 1.196 z³ na dofinansowanie dodatków
mieszkaniowych zwiêksza siê plan dochodów i wydatków o wy-
mienion¹ kwotê ( 853-85315)

2) W zakresie pozosta³ych zmian w bud¿ecie wykazanych
w za³¹czniku Nr 1 :

a) Na podstawie przed³o¿onego rozliczenia z realizacji pro-
jektu "Wspólne Kroki do Europy " , gmina otrzyma³a �rodki z Unii
Europejskiej w kwocie 2.872 z³ na sfinansowanie zobowi¹zañ
dotycz¹cych tego projektu (801-80100),

b) 11.802 z³ wprowadza siê do bud¿etu jako rozliczenie z lat
ubieg³ych (700-70004). Kwotê tê gmina otrzyma³a w 2001r. na
�rodek specjalny jako odszkodowanie za zniszczone mienie w
czasie po¿aru w 2000r.( budynek mieszkalny przy ul. �wierczew-
skiego).  Usuwanie strat zosta³o sfinansowane w 2000 roku z
dochodów w³asnych, dlatego te¿ otrzymane odszkodowanie zwra-
ca siê do bud¿etu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków
omówionych w lit.h.

c) W zwi¹zku z wprowadzeniem do klasyfikacji bud¿etowej
paragrafu dochodów  o symbolu 246 pn " �rodki otrzymane od
pozosta³ych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych na realizacjê zadañ bie¿¹cych " dokonuje siê przeniesienia
planu dochodów na ten paragraf �rodków  dotychczas zaklasyfi-
kowanych do § 270 pochodz¹cych z ARiMR,  a  przeznaczonych
na zmianê kwalifikacji zawodowych mieszkañców gminy.(801-
80101 - 12.000 z³ i 80110 - 14.680 z³),

d) Z uwagi na zaproponowane zmiany w planie wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska, plan dochodów
zmniejsza siê o 16.503 z³ (900-90095)

e) Wynik finansowy osi¹gniêty za 2001r. przenosi siê z
" nadwy¿ki z lat ubieg³ych" do "wolnych �rodków".

f) Dla uzyskania mo¿liwo�ci umorzenia po¿yczki z WFO-
�iGW w Opolu po zmianie zasad umarzania sp³ata winna wy-
nosiæ 70 % zaci¹gniêtej po¿yczki . W tym celu zmniejsza siê
plan wydatków  w Urzêdzie Gminy o 57.600 z³, w tym p³acowych
55.600 z³  (750-75023 - oraz zmniejsza siê plan wydatków p³a-
cowych w rozdziale 75011  o kwotê 7400 z³ w czê�ci dofinanso-
wanej z bud¿etu gminy (rezerwa w zwi¹zku z zamro¿eniem p³ac),
a tak¿e zmniejsza siê  plan wydatków na sp³atê odsetek od
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek o kwotê 23.000 z³  (757-75702
- rezerwa po zmianie oprocentowania i krótszy okres zaci¹-
gniêcia  kredytu obrotowego). W wyniku tych zmian plan roz-
chodów zwiêksza siê o kwotê 88.000 z³.

g) Plan wydatków  na  dodatki  mieszkaniowe  zmniejsza
siê o kwotê 25.200 z³ planowane do sfinansowania z docho-
dów w³asnych ( rezerwa w zwi¹zku ze zmian¹ kryteriów przy-
znawania dodatków i otrzyman¹ dotacj¹ (853-85315). �rodki
te miêdzy innymi  przeznacza siê na finansowanie doskonale-
nia zawodowego nauczycieli ( 801-80146 - 12.800 z³, remont
Szko³y Podstawowej w T³ustomostach 801-80101 - 1.000 z³.
Pozosta³a kwota przeznaczona jest na uzupe³nienie planu wy-
datków omówionych w lit.h

h) Nierentown¹ dzia³alno�ci mieszkaniow¹ za okres ad-
ministrowania przez Zak³ad Us³ug Komunalnych, zgodnie z
obowi¹zuj¹c¹ wówczas  umow¹, gmina ma obowi¹zek sfinan-
sowania ujemnego wyniku na tym zadaniu. W zwi¹zku z tym
plan wydatków zwiêksza siê o 23.202 z³ ( 700-70095).

i) Pozosta³o�æ �rodków w wysoko�ci 36.500 z³ z otrzyma-
nej nagrody w konkursie pn. " zagospodarowanie odpadów
sta³ych na terenie wiejskim"  przenosi siê z wydatków majatko-
wych ( 900-90002)na  finansowanie zadania inwestycyjnego
"kanalizacja sanitarna w Baborowie" - 30.000 z³, z jednocze-
snym zmniejszeniem planu wydatków na tym zadaniu o kwotê
16.503 z³ planowanych wcze�niej do sfinansowania z GFO�
( 900-90095) oraz 6.500 z³ na niwelacjê i ogrodzenie sk³ado-
wisk odpadów sta³ych w ramach wydatków bie¿¹cych (900-90002).
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3.  Zmiana planu przychodów i wydatków �rodków spe-
cjalnych obejmuje :

a) wprowadzenie stanu �rodków na pocz¹tek roku na �rod-
kach specjalnych bêd¹cych w dyspozycji Publicznej Szko³y Pod-
stawowej w Baborowie 15.854 z³ ( 801-80101), Publicznego Gim-
nazjum w Baborowie - 12.947 z³ - (801-80110) i Gminnego Ze-
spo³u O�wiaty Kultury i Sportu w Baborowie - 724 z³ (921-92109)

b) wprowadzenie otrzymanego odszkodowania za znisz-
czone mienie w czasie po¿aru, ulewnych opadów deszczu i hu-
raganu na finansowanie usuwania tych szkód ( 700-70004-
14.788 z³  i 750-75023 - 2.112 z³),

c) wprowadzenie darowizny w kwocie 600 z³ na finanso-
wanie projektu "Wspólne kroki do Europy" - dofinansowanie w
ramach zaanga¿owania �rodków  w³asnych-801-80100).

 4. Zmiana planu wydatków Gminnego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska  dotyczy :

a) zmniejszenie planu wydatków na niwelacjê sk³adowisk
odpadów sta³ych o kwotê 10.000 z³ ( zadanie wprowadzono do
finansowania z wydatków bud¿etowych),

b) zwiêkszenie planu wydatków na wykonanie remontu
kana³u burzowego przy ul. Raciborskiej o kwotê 15.503 z³. Ra-
zem plan tego zadania wynosiæ bêdzie 25.503 z³,

c) wprowadzenie do planu opracowania pozwolenia wod-
no-prawnego na kwotê 11.000 z³,

d) zmniejszenie dotacji  z GFO� do bud¿etu na dofinansowa-
nie budowy kanalizacji sanitarnej w Baborowie o kwotê 16.503 z³.

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y
                    Nr XXXIV/ 282  /2002 Rady

Miejskiej w Baborowie
z dnia  20 wrze�nia 2002 r.

Bud¿et Gminy Baborów po wprowadzeniu zmian uchwa³¹ jak wy¿ej wynosi:

Lp. Tytu³ Plan przed

zmian¹
Plan po zmianie

1. Dochody w³asne 6.155.954 6.167.756

2. Dotacje celowe na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych gminy x X

3. Dotacje celowe na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy 83.850 85.046

4. Dotacje celowe na inwestycyjne zadania zlecone z zakresu administr. rz¹d. x X

5. Dotacje celowe na bie¿¹ce zadania zlecone z zakresu administr. rz¹dowej 726.532 726.532

6. Dotacje celowe na zad. real. na podstawie poroz. z organami adm. rz¹dow 3.100 3.100

7. Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej 3.408 3.408

8. Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej 3.147.074 3.147.074

9. Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 404.360 404.360

10. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumieñ x X

11. �rodki na dofin. w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy ze �róde³ pozabud¿et. x X

12. �rodki na dofinans. w³asnych zadañ inwest. gminy ze �róde³ pozabud¿et. 55.803 39.300

13. �rodki na dofinans. w³as. zad.  bie¿¹cych gminy pozyskane z innych �róde³ 35.416 38.288

14. Razem dochody bud¿etowe 10.615.497 10.614.864

15. Przychody 481.795 481.795

w tym : - nadwy¿ka z lat ubieg³ych  / wolne �rodki 46.595 46.595

             - po¿yczki 235.200 235.200

            -  kredyty 200.000 200.000

16. Suma bilansowa ( 14 + 15) 11.097.292 11.096.659

17. Wydatki bud¿etowe ogó³em 10.387.292 10.298.659

18. Rozchody � sp³ata po¿yczek, kredytów 710.000 798.000

19. Suma bilansowa (17 + 18) 11.097.292 11.096.659
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXI/282 /2002
 Rady Miejskiej w Baborowie

                       z dnia 20 wrze�nia  2002r.

�rodki specjalne
Zestawienie zmian w planie przychodów i wydatków na 2002 r.

Wyszczególnienie § Plan dotychczas. Zwiêkszenia Zmniejszenia Plan po

zmianach

2 3 4 5 6

P R Z Y C H O D Y

Stan �rodków obrotowych na pocz¹tek roku, w tym : 47.330 23.866 71.196

1) zapasy materia³ów, wyrobów

2) �rodki pieniê¿ne 47.330 23.866 71.196

3) nale¿no�ci

4) zobowi¹zania

Przychody ogó³em , w tym :

1) dotacje z bud¿etu

2) darowizny 096 2.000 5.167 7.167

3) wp³ywy z us³ug 083 137.022 x 137.022

4) odszkod. za utracone, zniszczone    mienie 097 x 16.839 16.839

5) wp³ywy z ró¿nych dochodów 097 11.750 11.750

6) ró¿ne przelewy 297 1.153 1.153

Razem przychody 150.772 23.159 173.931

Suma bilansowa ( 1 + 2) 198.102 47.025 245.127

W Y D A T K I

1. Wydatki bie¿¹ce , w tym : 198.102 47.025 245.127

    1) wynagrodzenia i pochodne

    2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 198.102 47.025 245.127

2. Wydatki maj¹tkowe x x x x

Razem wydatki 198.102 47.025 x 245.127

Stan �rod. Obrot. na koniec roku ( 3 � 4) x x x X

Suma bilansowa ( 4 + 5 ) 198.102 47.025 x 245.127
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³yNr XXXIV/82 /2002
Rady Miejskiej w Baborowie

 z dni 20 wrze�nia 2002r.

GMINNY  FUNDUSZ  OCHRONY  �RODOWISKA
Zestawienie zmian w planie przychodów i wydatków na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. "e" 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 /- Rada
Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, ¿e zobowi¹zania w zakresie inwestycji i
remontów na terenie Gminy Bia³a mog¹ byæ zaci¹gniête w roku
2003 do kwoty 250.000,00 z³,  z nastêpuj¹cym przeznaczeniem:

- kanalizacja sanitarna w Bia³ej na Osiedlu 40-lecia
                                                                          -    50.000,00 z³,
- sieæ wodoci¹gowa, rozdzielcza i przy³¹cza domowe w

Kolnowicach                                                                -  150.000,00 z³,
- remonty kapitalne na budynkach komunalnych
                                                                          -    50.000,00 z³.
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Uchwa³a  Nr III/28/2002
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zobowi¹zañ z zakresu podejmowania inwestycji i remontów o warto�ci przekraczaj¹cej granice ustalone
przez Radê Miejsk¹ w Bia³ej.

§ 2. Powy¿sze zobowi¹zania pokryte bêd¹ z dochodów
bud¿etu gminy, tj. z:

- podatku rolnego,
- subwencji rekompensuj¹cej otrzymanej z Ministerstwa

Finansów tytu³em rekompensowania utraconych dochodów z
tytu³u udzielonych ulg i zwolnieñ ustawowych w gminie za II pó³-
rocze 2002 r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Wyszczególnienie § Plan

dotychczas.

Zwiêkszenia Zmniejszenia Plan po

zmianach

2 3 4 5 6

P R Z Y C H O D Y

1. Stan funduszu na pocz¹tek roku x 20.803 x x 20.803

2. �rodki z tytu³u kar i op³at 097 75.000 x x 75.000

Razem przychody 95.803 x x 95.803

W Y D A T K I

1. Niwelacja sk³adowisk odpadów sta³ych 4300 10.000 x 10.000 X

2. Organizacja �Akcji sprz¹tania �wiata� 4210 2.000 x x 2.000

3. Remont kana³u burzowego przy ul. Raciborskiej 4300 10.000 15.503 x 25.503

4. Czyszczenie kanalizacji burzowej 4300 18.000 x x 18.000

5. Opracowanie pozwolenia wodno-prawnego 4300 x 11.000 x 11.000

Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji

inwestycji, w tym :

6260 55.803 x 16.503 39.300

1) usuwanie azotanów-wodoci¹g T³ustomosty 29.000 x x 29.000

2) kanalizacja sanitarna Baborów 16.503 x 16.503 X

3) modernizacja systemu grzewczego 10.300 x x 10.300

Razem wydatki 95.803 16.503 26.503 95.803
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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. 124 ust.1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 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 98 poz. 1070,
Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz.1623;  2002 r.
Nr 41 poz. 363, Nr 41 poz. 365 i Nr 74 poz. 676)- Rada Gminy
Dobrzeñ Wielki uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr XXX/349/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002 dokonuje siê
zmian po stronie  dochodów i wydatków wed³ug za³¹cznika nr 1
do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XXXIX/409/2002
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 19 wrze�nia 2002 r.

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

§ 2. W uchwale Nr XXX/349/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002 dokonuje siê
zmian po stronie  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska wed³ug za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

 Gerard Halama

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  Nr XXXIX/409/2002

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
                                                        z dnia 19 wrze�nia 2002

r.



Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

Dochody

600   Transport i ³¹czno�æ 50 000,00  

 60016  Drogi publiczne i gminne 50 000,00  

  630
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej pomiêdzy jednostkami samorz¹du

terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych

50 000,00  

700   Gospodarka mieszkaniowa 100,00  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 100,00  

  092 Pozosta³e odsetki 100,00  

750   Administracja publiczna 500,00  

 75023  Urzêdy gmin 500,00  

  083 Wp³ywy z us³ug 500,00  

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 65 185,00  

 75412  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 65 185,00  

  096 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 65 185,00  

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej
1 083 615,00  

 75615  Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego, od czynno�ci cywilnopraw. oraz pod. i op³at

lokal. od os. prawnych
1 082 550,00  

  031 Podatek od nieruchomo�ci 1 082 550,00  

 75616  Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego, od czynno�ci cywilnopraw. oraz pod. i op³at

lokal. od osób fizycz.
1 000,00  

  043 Wp³ywy z op³aty targowej 1 000,00  

 75618  Wp³ywy z op³aty skarbowej 65,00  

  091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 65,00  

758   Ró¿ne rozliczenia 150 000,00  

 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 150 000,00  

  092 Pozosta³e odsetki 150 000,00  

851   Ochrona zdrowia 2 500,00  

 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 2 500,00  

  048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 2 500,00  

853   Opieka spo³eczna 195,00  

 85315  Dodatki mieszkaniowe 195,00  

  203
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacje w³asnych zadañ gmin

195,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 600,00  

 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 400,00  

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 400,00  

 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 200,00  

  075
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub

jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów opodobnym charakterze

200,00  

RAZEM 1 352 695,00 0,00
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Przychody

  952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym 200 000,00  

SUMA 200 000,00 0,00

Wydatki

600   Transport i ³¹czno�æ 50 000,00  

 60016  Drogi publiczne i gminne 50 000,00  

  4270 Zakup us³ug remontowych 50 000,00  

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 100 000,00  

 75412  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 100 000,00  

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 20 010,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 79 990,00  

801   O�wiata i wychowanie 1 382 810,00 182 810,00

 80101  Szko³y Podstwowe 47 310,00 119 430,00

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  79 390,00

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 740,00  

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 31 550,00  

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 15 000,00  

  4260 Zakup energii  3 000,00

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug  4 000,00

  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych  33 040,00

  4580 Pozosta³e odsetki 20,00  

 80110  Gimnazja 1 018 800,00 18 800,00

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  5 300,00

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 13 800,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 5 000,00  

  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych  13 500,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 1 000 000,00  

 80114  Zespo³y ekonomiczno - administracyjne szkó³ 8 080,00 8 080,00

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  6 700,00

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 8 080,00  

  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych  1 380,00

 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce 36 500,00 36 500,00

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  31 400,00

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3 100,00

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 20 000,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 15 000,00  

  4442 Podró¿e s³uzbowe zagraniczne 1 500,00  

  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych  2 000,00

 80130  Szko³y Zawodowe 272 120,00  

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 2 000,00  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00  

  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 7 200,00  

  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1 000,00  

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 10 000,00  

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 1 000,00  

  4260 Zakup energii 3 000,00  

  4270 Zakup us³ug remontowych 152 920,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 54 000,00  

  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1 000,00  
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851   Ochrona zdrowia 2 500,00  

 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 2 500,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 2 500,00  

853   Opieka spo³eczna 195,00  

 85315  Dodatki mieszkaniowe 195,00  

  3110 �wiadczenia spo³eczne 195,00  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 39 300,00 39 300,00

 85404  Przedszkola 39 300,00 39 300,00

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  20 000,00

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3 300,00

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 27 000,00  

  4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 400,00  

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 4 000,00  

  4270 Zakup us³ug remontowych 3 500,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 4 400,00  

  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych  16 000,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 200 000,00  

 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 200 000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 200 000,00  

RAZEM 1 774 805,00 222 110,00

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXIX/409/2002

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
z dnia 19 wrze�nia 2002 r.

§ Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

4300 Utrzymanie i tworzenie nowych terenów zieleni w gminie 100 000,00  

6050 Budowa kanalizacji  100 000,00

Razem 100 000,00 100 000,00

Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska
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Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; 1994
r. Nr 1, poz. 3;  1996 r. Nr 91, poz. 409; 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr
137, poz. 926;  1998 r. Nr 108, poz. 601;  2001 r. Nr 81, poz. 875;
2002 r. Nr 200,poz. 1680) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, poz.
984)-Rada Gminy w Domaszowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1),
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Okre�la siê wzór informacji o gruntach (IPR-1), stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/13/2002
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o  gruntach.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy  w
Domaszowicach.

§ 4. Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomo-
�ci przez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzêdzie
Gminy  w Domaszowicach.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika
2002 r. o podatku le�nym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ) w zwi¹zku
z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984) -Rada Gminy w Doma-
szowicach   u c h w a l a ,  co nastêpuje:

§ 1.Okre�la siê wzór deklaracji na podatek le�ny ( DL - 1 ),
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2.Okre�la siê wzór informacji o lasach ( IDL - 1 ), stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III /15/ 2002
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek le�ny oraz wzoru informacji  o lasach.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Domaszowicach.

§ 4.Uchwa³a zostanie  podana do publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzêdzie
Gminy w Domaszowicach.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma zastosowanie  od roku podatkowego 2003.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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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   /  w  zwi¹zku
z  art. 128  ustawy z dnia  26 listopada  1998 r.  o  finansach
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. 1070 ,  Nr  100,  poz. 1082 , Nr  102 , poz.
1116 , Nr 125 , poz. 1368, Nr  145 , poz. 1623;  2002 r. Nr  41  poz.
363  i  365 ,  Nr  74 ,  poz.  676   /-  Zarz¹d   Miejski   w  Gogolinie
uchwala, co  nastêpuje :

§   1. Zwiêksza  siê  bud¿et gminy po  stronie  dochodów
                                                                w  kwocie   15.689 z³,
w  tym :
Dzia³   853       Opieka  spo³eczna        w  kwocie      15.689 z³,
w   tym  :

Rozdzia³   85314     Zasi³ki  i  pomoc  w  naturze   oraz
sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne         w  kwocie    4.444 z³

       §         201         Dotacje  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
pañstwa  na   realizacjê   zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu  admini-
stracji    rz¹dowej    oraz   innych   zadañ   zleconych   gminie

  /zwi¹zkom  gmin   /  ustawami        w  kwocie      4.444 z³

Rozdzia³  85395   Pozosta³a   dzia³alno�æ
                                                               w   kwocie    11.245 z³

    §    203   Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ   bie¿¹cych   gmin
/  zwi¹zków  gmin   /                                      w   kwocie    11.245 z³.
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 Uchwa³a  Nr  Or .I -0151 -76 /2002
 Zarz¹du  Miejskiego w  Gogolinie

 z  dnia   10  wrze�nia   2002  r.

w  sprawie   dokonania   zmian   bud¿etu   gminy   na   2002  rok.

§   2. Zwiêksza  siê  bud¿et gminy po  stronie  wydatków
                                                                w  kwocie    15.689 z³
w  tym :

Dzia³      853       Opieka  spo³eczna     w  kwocie   15.689 z³
w   tym  :
Rozdzia³   85314     Zasi³ki  i  pomoc  w  naturze   oraz

sk³adki na  ubezpieczenie  spo³eczne      w  kwocie        4.444 z³
 wydatki  bie¿¹ce                                   w  kwocie        4.444 z³

Rozdzia³  85395   Pozosta³a   dzia³alno�æ
                                                              w   kwocie     11.245 z³
wydatki   bie¿¹ce                                  w   kwocie    11.245 z³.

§    3. Uchwa³a   podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzê-
dowym  Województwa  Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Zarz¹du:
Norbert Urbaniec

Cz³onkowie Zarz¹du:
Waleria Jendrysek

Hubert Grzesica
Karol S³awik

Zbigniew Kawa
 Bernard Nocoñ

 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   i   124   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 ; 2001 r.
Nr  45 , poz.  497 , Nr  46 , poz. 499,  Nr  88 , poz. 1070 ,  Nr 100 ,
poz.1082 , Nr  102 , poz.  1116 ,  Nr  125 , poz. 1368 , Nr 145 , poz.
1623;  2002  r.  Nr  41 , poz.  363  i  365  ,Nr  74 , poz. 676 /- Rada
Miejska   w   Gogolinie   uchwala  ,co  nastêpuje:

101

 Uchwa³a  Nr  XLI  / 307/  2002
Rady   Miejskiej   w  Gogolinie

 z  dnia  10  wrze�nia  2002  r.

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

§    1. W   uchwale  Nr   XXXIV /  262 /  2001   Rady   Miejskiej
w  Gogolinie    z  dnia  29  grudnia   2001 r.   w  sprawie
uchwalenia   bud¿etu   gminy  na  2002 rok ,  zmienionej  uchwa-
³ami   Nr  XXXVI  /278 /  2002    Rady   Miejskiej   w  Gogolinie   z
dnia  23  kwietnia  2002 r.  ,  Nr  XXXVII/ 290 /2002   Rady  Miejskiej
w  Gogolinie  z  dnia  28  maja  2002 r.   ,  Nr  XL  / 296 /  2002 Rady
Miejskiej  w  Gogolinie  z dnia  2 lipca  2002r. i  Nr  XL /298 /2002
Rady  Miejskiej  w  Gogolinie  z  dnia  2  lipca  2002 r. , wprowadza
siê   nastêpuj¹ce    zmiany  :

1.  Zwiêksza  siê  bud¿et   gminy  po  stronie   dochodów
                                                             w  kwocie      64.032 z³
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  w  tym  :
Dzia³         853       Opieka   spo³eczna    w  kwocie   4.032 z³
Rozdzia³   85395   Pozosta³a   dzia³alno�æ
                                                               w  kwocie        4.032 z³
   §   270       �rodki  na  dofinansowanie  w³asnych  zadañ

bie¿¹cych   gmin / zwi¹zków  gmin / , powiatów   /zwi¹zków
powiatów / ,  samorz¹dów   województw  ,  pozyskanych  z  innych
�róde³                                                              w  kwocie        4.032 z³

Dzia³   926   Kultura   fizyczna  i  sport   w  kwocie  60.000 z³
Rozdzia³  92605    Zadania  w  zakresie  kultury  fizycznej  i

sportu                                                             w  kwocie      60.000 z³
     §   629    �rodki  na  dofinansowanie  w³asnych  inwesty-

cji    gmin   / zwi¹zków  gmin  /, powiatów  / zwi¹zków  powiatów
/,samorz¹dów  województw ,pozyskane  z  innych  �róde³

                                                              w  kwocie      60.000 z³

2.  Zwiêksza  siê  bud¿et  gminy  po  stronie   wydatków
                                                             w  kwocie       64.032 z³
 w  tym  :
Dzia³           801       O�wiata  i  wychowanie
                                                             w  kwocie       60.000 z³
Rozdzia³   80101     Szko³y  podstawowe
                                                             w  kwocie       60.000 z³
 wydatki    maj¹tkowe                       w  kwocie       60.000 z³
  w  tym  :
 §         6050      Wydatki   inwestycyjne  jednostek  bud¿eto-

wych                                                           w  kwocie          60.000 z³
Dzia³         853     Opieka   spo³eczna     w  kwocie    4.032 z³
Rozdzia³   85395   Pozosta³a   dzia³alno�æ
                                                             w  kwocie           4.032 z³
   wydatki   bie¿¹ce                           w  kwocie           4.032 z³.

3. Zwiêksza  siê  bud¿et  gminy  po  stronie  przychodów
                                                             w  kwocie      306.900 z³
  w  tym :
 §  957  Nadwy¿ki   z  lat  ubieg³ych    w  kwocie   306.900 z³.

4.Zwiêksza  siê  bud¿et  gminy   po  stronie  wydatków
                                                          w  kwocie        306.900 z³
   w  tym :
Dzia³         700     Gospodarka  Mieszkaniowa
                                                            w  kwocie      100.000 z³
Rozdzia³   70004  Ró¿ne  jednostki  obs³ugi  gospodarki
 mieszkaniowej                              w  kwocie       100.000 z³
  wydatki   bie¿¹ce  :
  §   2610    Dotacja  przedmiotowa  z  bud¿etu dla

zak³adu   bud¿etowego  lub  gospodarstwa     pomocniczego
                                                        w  kwocie        100.000 z³ .

Dzia³  750    Administracja   Publiczna   w  kwocie   8.000 z³
Rozdzia³   75047  Pobór   podatków     w  kwocie   8.000 z³
                              wydatki  bie¿¹ce     w  kwocie      8.000 z³

Dzia³  754 Bezpieczeñstwo  publiczne  i  ochrona
przeciwpo¿arowa                                       w  kwocie        37.000 z³

Rozdzia³  75411   Komendy  powiatowe  Pañstwowej  Stra-
¿y   Po¿arnej                                                w  kwocie        25.000 z³

wydatki  maj¹tkowe
 w  tym  :
§   6620      Dotacje  celowe  przekazane  dla  powiatu   na

inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  realizowane   na  podstawie
porozumieñ  /  umów /  miêdzy  jednostkami  samorz¹du  teryto-
rialnego                                                       w  kwocie        25.000 z³

Rozdzia³  75412  Ochotnicze  stra¿e  po¿arne
                                                            w  kwocie        12.000 z³
  wydatki   bie¿¹ce                             w  kwocie        12.000 z³

Dzia³  801     O�wiata  i  Wychowanie
                                                             w  kwocie      115.500 z³
 w  tym  :
Rozdzia³ 80101  Szko³y   Podstawowe
                                                         w  kwocie       100.000 z³
  wydatki  bie¿¹ce                          w  kwocie       100.000 z³

Rozdzia³   80110   Gimnazja          w  kwocie        15.500 z³
 wydatki   bie¿¹ce                            w  kwocie        15.500 z³
Dzia³          851     Ochrona   zdrowia     w  kwocie   12.000 z³
Rozdzia³    85111   Szpitale   ogólne    w  kwocie    12.000 z³
 wydatki   maj¹tkowe
 w  tym :
  §      6620      Dotacje  celowe  przekazane  dla  powiatu   na
                      inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  realizowa-

ne  na  podstawie  porozumieñ  /  umów /  miêdzy  jednostkami
samorz¹du  terytorialnego                       w  kwocie         12.000 z³

Dzia³      853       Opieka  Spo³eczna    w  kwocie   10.000 z³
Rozdzia³    85328    Us³ugi  opiekuñcze  i  specjalistyczne
 us³ugi  opiekuñcze                         w  kwocie        10.000 z³
 wydatki   bie¿¹ce
 w  tym :
       § 2820      Dotacja  celowa  z  bud¿etu   na  finansowa-

nie    lub  dofinansowanie   zadañ  zleconych   do  realizacji
stowarzyszeniom                                       w  kwocie        10.000 z³

Dzia³  900       Gospodarka    komunalna    i   ochrona
�rodowiska                                                  w  kwocie       14.800 z³

Rozdzia³   90095     Pozosta³a   dzia³alno�æ
                                                              w  kwocie       14.800 z³
     wydatki   bie¿¹ce                          w  kwocie       14.800 z³
Dzia³  926        Kultura  fizyczna  i  sport
                                                              w  kwocie         9.600 z³
w  tym  :
Rozdzia³   92605     Zadania  w  zakresie  kultury  fizycznej

i  sportu                                                            w  kwocie        3.000 z³
 wydatki  bie¿¹ce                                w  kwocie        3.000 z³
 w  tym :
       § 2820        Dotacja  celowa  z  bud¿etu   na  finansowa-

nie lub  dofinansowanie   zadañ  zleconych   do    realizacji
stowarzyszeniom                                          w  kwocie         3.000 z³

Rozdzia³ 92695     Pozosta³a   dzia³alno�æ
                                                               w  kwocie        6.600 z³
  wydatki   bie¿¹ce                               w  kwocie        6.600 z³
5.  Zmniejsza   siê   bud¿et    gminy   po  stronie   wydatków
                                                              w  kwocie       79.150 z³
 w  tym  :
Dzia³  754     Bezpieczeñstwo  publiczne  i  ochrona

przeciwpo¿arowa                                         w  kwocie          1.600 z³
Rozdzia³  75412  Ochotnicze  stra¿e  po¿arne
                                                             w  kwocie          1.600 z³
wydatki   bie¿¹ce                                w  kwocie          1.600 z³

Dzia³    801  O�wiata  i  Wychowanie   w  kwocie   28.840 z³
w  tym  :
Rozdzia³    80101  Szko³y   Podstawowe
                                                           w  kwocie         13.250 z³
 wydatki  bie¿¹ce                              w  kwocie         13.250 z³
 w  tym  :
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    §  4010     Wynagrodzenia  osobowe  pracowników
                                                             w  kwocie           1.800 z³
     §  4040     Dodatkowe   wynagrodzenie  roczne
                                                             w  kwocie         11.450 z³
Rozdzia³   80110   Gimnazja           w  kwocie             900 z³
 wydatki   bie¿¹ce                             w  kwocie             900 z³
 w  tym  :
     §   4040      Dodatkowe   wynagrodzenie   roczne
                                                               w  kwocie             900 z³

Rozdzia³  80114    Zespo³y   ekonomiczno -  administracyj-
ne  szkó³                                                       w  kwocie          2.180 z³

wydatki    bie¿¹ce                             w  kwocie          2.180 z³
w  tym  :
     §  4040      Dodatkowe   wynagrodzenie  roczne
                                                             w  kwocie          2.180 z³

Rozdzia³  80146    Dokszta³canie  i  doskonalenie  nauczy-
cieli                                                                w  kwocie        12.510 z³

    wydatki   bie¿¹ce                           w  kwocie        12.510 z³

Dzia³       854        Edukacyjna   opieka   wychowawcza
                                                             w  kwocie          8.710 z³
Rozdzia³ 85401    �wietlice   szkolne   w  kwocie     8.710 z³
 wydatki   bie¿¹ce                               w  kwocie         8.710 z³
 w  tym  :

§   4040 Dodatkowe   wynagrodzenie   roczne
                                                             w  kwocie         3.040 z³

Dzia³           900       Gospodarka    komunalna    i   ochrona
�rodowiska                                                    w  kwocie      40.000 z³

Rozdzia³   90001     Gospodarka  �ciekowa  i  ochrona  wód
                                                               w  kwocie      40.000 z³
wydatki   bie¿¹ce                                 w  kwocie      40.000 z³

6.  Zwiêksza  siê  bud¿et  gminy  po  stronie  wydatków
                                                              w  kwocie      79.150 z³
 w  tym  :

Dzia³    010    Rolnictwo   i  £owiectwo  w  kwocie  40.000 z³
Rozdzia³    01008     Budowa  i  utrzymanie  urz¹dzeñ

melioracji    wodnych                                    w  kwocie      40.000 z³
 wydatki   bie¿¹ce                                 w  kwocie      40.000 z³
Dzia³          754     Bezpieczeñstwo  publiczne  i  ochrona
przeciwpo¿arowa                               w  kwocie        1.600 z³
Rozdzia³  75412  Ochotnicze  stra¿e  po¿arne
                                                                 w  kwocie        1.600 z³
 wydatki   bie¿¹ce                                 w  kwocie        1.600 z³
 w  tym  :
  §    2320   Dotacje  celowe  przekazane   dla  powiatu   na

zadania   bie¿¹ce  realizowane  na  podstawie  porozumieñ
/umów/  miêdzy  jednostkami  samorz¹du  terytorialnego

                                                             w  kwocie         1.500 z³

Dzia³  801  O�wiata  i  Wychowanie    w  kwocie 23.600 z³
w  tym  :
Rozdzia³    80101  Szko³y   Podstawowe
                                                            w  kwocie        15.020 z³
    wydatki  bie¿¹ce                          w  kwocie        15.020 z³
Rozdzia³  80114    Zespo³y   ekonomiczno -  administracyj-

ne  szkó³                                                        w  kwocie         2.180 z³
 wydatki    bie¿¹ce                             w  kwocie         2.180 z³

Rozdzia³  80146    Dokszta³canie  i  doskonalenie  nauczy-
cieli                                                                w  kwocie          6.400 z³

   wydatki   bie¿¹ce                            w  kwocie          6.400 z³
                               w  tym  :
 §   4010     Wynagrodzenia  osobowe   pracowników
                                                             w  kwocie          5.320 z³
 § 4110  Sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                             w  kwocie             950 z³
§     4120     Sk³adki  na  fundusz  pracy    w  kwocie   130 z³
Dzia³       854        Edukacyjna   opieka   wychowawcza
                                                               w  kwocie       13.950 z³
Rozdzia³ 85401 �wietlice   szkolne     w  kwocie   7.840 z³
     wydatki   bie¿¹ce                                 w  kwocie     288 z³
     wydatki  maj¹tkowe                          w  kwocie    7.552 z³
w  tym  :
 §       6060      Wydatki   na  zakupy  inwestycyjne  jednostek
                               bud¿etowych       w  kwocie         7.552 z³

Rozdzia³  85446    Dokszta³canie  i  doskonalenie  nauczy-
cieli                                                                w  kwocie          6.110 z³

 wydatki   bie¿¹ce                             w  kwocie          6.110 z³.

7.  W  §   8   dotychczasow¹   tre�æ   ujmuje  siê   jako  ust.1
i  dodaje  siê   ust.  2  w  brzmieniu:

     2.  Ustala  siê   plan  przychodu  i  wydatków  �rodków
specjalnych  w  wysoko�ci  :

     -   przychody                                  w  kwocie      40.200 z³
     -   wydatki                                       w  kwocie     40.200 z³
    zgodnie  z  za³¹cznikiem   nr 1 .

8.  Dokonuje   siê   zmian   w   za³¹czniku   nr   9   Plan   przychodów
i   wydatków   zak³adów   bud¿etowych   na   2002  rok  zgodnie  z
za³¹cznikiem  nr   2.

9.  Dokonuje  siê  zmian  w  za³¹czniku  nr   10   Plan
przychodów   i   wydatków    funduszy   celowych - Gminny
Fundusz   Ochrony   �rodowiska   i   Gospodarki  Wodnej  na
2002 rok   zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr  3 .

§2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Zarz¹dowi  Miej-
skiemu  w  Gogolinie .

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Czok
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   Za³¹cznik nr   1  do  uchwa³y
 Rady Miejskiej

                           w  Gogolinie   Nr  XLI  /  307 /   2002
                                   z dnia 10 wrze�nia 2002 r.

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf TRE�Æ Plan   na 2002  rok Uwagi

l 2 3 4 5 6

    600 Transport   i  £¹czno�æ 15.574

60016 Drogi  publiczne   gminne 15.574

Stan     �rodków  obrotowych  na  pocz¹tek  roku 15.574

Przychody    ogó³em 20.426

w  tym  :

    600 Transport   i  £¹czno�æ 20.426

60016 Drogi  publiczne   gminne 20.426

    069 Wp³ywy  z  ró¿nych  op³at 20.426

Ogó³em    stan  �rodków  na  pocz¹tek  roku  +
przychody 36.000

Wydatki   ogó³em 36.000

w  tym :

    600 Transport   i  £¹czno�æ 36.000

60016 Drogi  publiczne   gminne 36.000

4270 Zakup us³ug remontowych 36.000

854 Edukacyjna  opieka  wychowawcza 4.200

Plan   przychodów   i   wydatków   �rodków    specjal-
nych   na  2002  rok

 w  z³otych
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85495 Pozosta³a   dzia³alno�æ 4.200

Przychody    ogó³em 4.200

w  tym  :

854 Edukacyjna  opieka  wychowawcza 4.200

85495 Pozosta³a   dzia³alno�æ 4.200

096

Otrzymane   spadki  ,  zapisy  , darowizny  w  postaci

pieniê¿nej 4.200

Wydatki   ogó³em 4.200

w  tym  :

854 Edukacyjna  opieka  wychowawcza 4.200

85495 Pozosta³a   dzia³alno�æ 4.200

 4210 Zakup  materia³ów  i  wyposa¿enia 870

 4220 Zakup  �rodków   ¿ywno�ci 2.668

 4300 Zakup  us³ug  pozosta³ych 662

Uzasadnienie  :

 Dzia³   600   rozdzia³   60016   §    4270    w  kwocie  36.000 z³
na  nastêpuj¹ce  zadania :

-    remont   nawierzchni    ulicy   bocznej    od   Krapkowickiej
po³o¿onej   na   dzia³ce  nr 233/4  w  Obrowcu     w  kwocie   25.000 z³

-   remont  nawierzchni   drogi   dojazdowej   do  posesji
nr  62  na  ulicy  Nowej  w  Gogolinie         w    kwocie   11.000  z³

Dzia³   854   rozdzia³   85495   wydatki   bie¿¹ce   w  kwocie
4.200  z³  na  nastêpuj¹ce  zadania :

-  organizacja   zajêæ   rekreacyjno -  sportowych   na
zimowisku                                                           w  kwocie  1.600  z³

-  organizacja   zajêæ   rekreacyjno -  sportowych   na
pó³koloniach                                                        w  kwocie  2.600 z³

   Za³¹cznik   nr  2
 do  uchwa³y  Rady  Miejskiej w Gogolinie

Nr  XLI  /307/2002  r.
z   dnia  10   wrze�nia     2002  r.

 Dokonuje   siê   zmian   w  planie   przychodów   i
wydatków   zak³adów   bud¿etowych na  2002  rok .

1.  Zmniejsza   siê  plan  wydatków    w  kwocie  170.000 z³
       w  tym  :

Dzia³  700        Gospodarka  mieszkaniowa
                                                              w  kwocie    170.000 z³
Rozdzia³   70004    Ró¿ne  jednostki   obs³ugi  gospodarki

mieszkaniowej  i  komunalnej                  w  kwocie     170.000 z³
   wydatki   bie¿¹ce                           w  kwocie     170.000 z³
   w  tym  :
  §   4010      Wynagrodzenia   osobowe  pracowników
                                                              w  kwocie     170.000 z³
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2.  Zwiêksza   siê   plan   wydatków          w  kwocie   170.000 z³
      w  tym  :

Dzia³         700        Gospodarka  mieszkaniowa
                                                              w  kwocie    170.000 z³
Rozdzia³   70004    Ró¿ne  jednostki   obs³ugi  gospodarki

mieszkaniowej  i  komunalnej                     w  kwocie     170.000 z³
  wydatki   bie¿¹ce                             w  kwocie       82.000 z³
  wydatki    maj¹tkowe                      w  kwocie       88.000 z³
  w  tym  :
      §    6080      Wydatki  na  zakupy   inwestycyjne  zak³adów

bud¿etowych                                                    w  kwocie     88.000 z³
Uzasadnienie  :
Zmniejszenie    wydatków  w    Dzia³   700   rozdzia³   70004

§   4010                                                            w  kwocie  170.000 z³
/  Blokada  podwy¿ek  p³ac  w  2002  r.  /
Zwiêkszenie  wydatków  w  Dziale  700   rozdzia³  70004

wydatki  bie¿¹ce  w  kwocie  82.000 z³   na  op³atê   �rodowiskowa
oraz   wydatki   maj¹tkowe    §    6080    w   kwocie  88.000  z³    na
zakup  spycharki   na  wysypisko  �mieci   i  myjni  samochodo-
wej  .

                                                                  Za³¹cznik  nr 3
do  uchwa³y Rady  Miejskiej

                                                                            w   Gogolinie
Nr   XLI  /307/2002  r.

z  dnia 10   wrze�nia   2002   r.

Dokonuje   siê   zmiany   w   planie  przychodów  i    wydat-
ków    funduszu   celowego   Gminnego   Funduszu   Ochrony
�rodowiska   i  Gospodarki   Wodnej  na  2002  rok .

 I .  Przychody                                   w  kwocie   1.088.000 z³

       w  tym  :
       - wp³yw   kary  pieniê¿nej   za  wydobywanie  kopaliny

bez  wymaganej  koncesji  /Decyzja  Wojewody  Opolskiego /
                                                           w  kwocie   1.088.000 z³

II.    Wydatki                                         w  kwocie   1.088.000 z³
        w  tym :
        wydatki   bie¿¹ce                       w  kwocie        38.000 z³
        w  tym :
     -  wymiana   sieci   wodoci¹gowej  ul.  Zielonej  w

Gogolinie                                                     w  kwocie        13.000 z³
     -  zakup   worków   plastikowych  do  segregacji  odpa-

dów                                                                 w  kwocie        25.000 z³

       Wydatki   maj¹tkowe                   w  kwocie  1.050.000 z³
        w  tym  :
     -  opracowanie   projektów   budowy  kanalizacji  sani-

tarnej    na  terenie  miasta   i  gminy   Gogolin
                                                             w  kwocie     600.000 z³

    -  opracowanie  projektu  i  realizacja   zadania  sortow-
nia  odpadów  komunalnych   na  wysypisku  komunalnym

                                                            w  kwocie     400.000 z³

   -   wykonanie  przepompowni  wody  do  rejonu  gminy
obejmuj¹cego Strzebniów -  Wygoda -  Obrowiec

                                                            w  kwocie      50.000 z³   .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558)  oraz art.420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz.627, Nr 115, poz.1229)-Rada Miejska uchwala, co nastêpuje :

§ 1.Dokonuje siê :
- zmniejszenia dochodów i przychodów,  zgodnie z  za³¹cz-

nikiem nr 1                                            na kwotê         -   898.961 z³
- zwiêkszenia  dochodów i przychodów, zgodnie z  za³¹cz-

nikiem nr 2                                            na kwotê         + 820.617 z³
- zmniejszenia wydatków, zgodnie z za³¹cznikiem 3
                                                       na kwotê     - 1.053.320 z³
- zwiêkszenia wydatków,   zgodnie z za³¹cznikiem nr 4
                                                       na kwotê      +  974.976 z³.

§ 2. 1.Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 4 "Plan nak³a-
dów na zadania inwestycyjne na 2002 r."  oraz   nr 4 a  "Wydatki
zwi¹zane z inwestycjami wieloletnimi "  do uchwa³y Nr XXII/232/2001
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok .

2.Jednolit¹ tre�æ za³¹czników, o których mowa w ust.1,
stanowi za³¹cznik nr 5 i 6 do niniejszej   uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XXVIII/ 280 /2002
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia  25  wrze�nia   2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

§ 3. Po dokonaniu zmian bud¿et gminy wynosi :

- dochody              26.605.987 z³
- przychody             1.199.650 z³
- wydatki               26.605.324 z³
- rozchody               1.200.313 z³ .

§ 4. Dokonuje siê zmian w planie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskie-
mu w Grodkowie.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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    Za³¹cznik nr 1
 do uhwa³y Nr XXVIII/ 280/2002

                                         Rady Miejskiej w Grodkowie
                                    z dnia 25  wrze�nia  2002 r.

Plan dochodów i przychodów Gminy Grodków na 2002 rok

        zmniejszenia                                                                                w z³otych
w tym:

Dzia³ §
Tre�æ Plan

na 2002 rok
zadania

zlecone

zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i ³owiectwo -50.000 - -

097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów -50.000 - -

750 Administracja publiczna -40.000 - -

097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów -40.000 - -

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek

nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

-354.461 - -

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych -37.203

032 Podatek rolny -157.258 - -

036 Podatek od spadków i darowizn -20.000

041 Wp³ywy z op³aty skarbowej -140.000 - -

Razem dochody - 444.461 - -

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

-454.500

Razem dochody i przychody - 898.961 - -

                                                                          Za³¹cznik nr   2
   do uhwa³y Nr XXVIII/ 280/2002

                                           Rady Miejskiej w Grodkowie
                                   z dnia 25 wrze�nia   2002 r.

Plan dochodów i przychodów Gminy Grodków na 2002 rok

              zwiêkszenia                                                                                   w z³otych
w tym:

Dzia³ §
Tre�æ Plan

na 2002 rok
zadania

zlecone

Zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i ³owiectwo 120.000 - -

633 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w³asnych gmin (zwi¹zków gmin)

120.000 - -

750 Administracja publiczna 5.000 - -

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 5.000 - -

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek

nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

294.760 - -

002 Podatek dochodowy od osób prawnych 40.000 - -

031 Podatek od nieruchomo�ci 189.160 - -

045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe 15.000 - -

050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 40.000 - -

091 Odsetki od nieterminowych wp³at od podatków
i op³at

10.600 - -

758 Ró¿ne rozliczenia 207.258 - -

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 50.000 - -

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 157.258 - -

851 Ochrona zdrowia 70.000 - -

048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 70.000 - -

853 Opieka spo³eczna 37.888 - -

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

37.888 - -

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 15.000 - -

097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 15.000 - -

Razem dochody 749.906 - -

955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych 70.711 - -

Razem  dochody i przychody 820.617 - -
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Za³¹cznik nr 3
                                      do uchwa³y Nr XXVIII/ 280 /2002

                                        Rady Miejskiej w Grodkowie
                                       z dnia 25  wrze�nia   2002 r.

Plan wydatków i rozchodów Gminy Grodków na 2002 r.   zmniejszenia

w z³otych
w tym:

Dzia³ Rozdz.
Tre�æ Plan

na 2002 rok
zadania

zlecone

zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i ³owiectwo -229.000 - -

01008 Melioracje wodne -2.000 - -

- wydatki maj¹tkowe
Inwestycje w zakresie melioracji  - 2.000

-2.000 - -

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa

i sanitacyjna wsi

-227.000 - -

- wydatki maj¹tkowe
Wodoci¹g Bogdanów-Jaszów    - 147.000
SUW Gnojna                               -  80.000

-227.000 - -

600 Transport i ³¹czno�æ -32.000 - -

60016 Drogi publiczne gminne -32.000 - -

- wydatki maj¹tkowe

Drogi transportu rolnego           -  32.000

-32.000 - -

801 O�wiata i wychowanie -280.000 - -

80101 Szko³y podstawowe -190.000 - -

- wydatki bie¿¹ce -190.000 - -

w tym : wynagrodzenia i pochodne -190.000 - -

80110 Gimnazja -90.000 - -

- wydatki bie¿¹ce -90.000 - -

w tym : wynagrodzenia i pochodne -90.000 - -

853 Opieka spo³eczna -10.820 - -

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczn

-10.820 - -

- wydatki bie¿¹ce -10.820 - -

w tym : wynagrodzenia i pochodne -10.820 - -

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska -501.500 - -

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ -501.500 - -

-wydatki maj¹tkowe
Cmentarz Grodków        -37.000

Cmentarz Jêdrzejów       -10.000
Kanalizacja sanitarna Tarnów Gr. �454.500

-501.500 - -

Razem  wydatki -1.053.320 - -
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Plan wydatków i rozchodów Gminy Grodków na 2002 rok

zwiêkszenia                                                                                    w z³otych

w tym:

Dzia³ Rozdz.
Tre�æ Plan

na 2002 rok
zadania

zlecone

zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i ³owiectwo 219.000 - -

01008 Melioracje wodne 34.000 - -

- wydatki bie¿¹ce 2.000 - -

- wydatki maj¹tkowe
Melioracje we wsi Kobiela      32.000

32.000 - -

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa

i snitacyjna wsi

185.000 - -

wydatki maj¹tkowe           185.000

SUW Gnojna                                   120.000
Dokoñczenie wodoci¹gowania wsi   65.000

185.000 - -

600 Transport i ³¹czno�æ 159.000 - -

60016 Drogi publiczne gminne 159.000 - -

- wydatki maj¹tkowe
Ma³e Rondo Grodków       159.000

159.000 - -

700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000 - -

70005 Gospodarka gruntami

 i nieruchomo�ciami
20.000 - -

- wydatki bie¿¹ce 20.000 - -

757 Obs³uga d³ugu publicznego 24.768 - -

75702 Obs³uga papierów warto�ciowych kredytów i
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego

24.768 - -

- wydatki bie¿¹ce 24.768 - -

801 O�wiata i wychowanie 190.000 - -

80101 Szko³y podstawowe 100.000 - -

- wydatki bie¿¹ce 100.000 - -

80110 Gimnazja 90.000 - -

-wydatki bie¿¹ce
-pochodne od wynagrodzeñ

60.000
30.000

- -

851 Ochrona zdrowia 178.500 - -

85111 Szpitale ogólne 50.000 - -

- wydatki maj¹tkowe
Zakup karetki

50.000 - -

85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 128.500 - -

- wydatki maj¹tkowe
Budowa hali sportowej       128.500

128.500 - -

853 Opieka spo³eczna 48.708 - -

85328 Us³ugi opiekuñcze

i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze

10.820 - -

- wydatki bie¿¹ce 10.820 - -

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 37.888 - -

- wydatki bie¿¹ce 37.888 - -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120.000 - -

85401 �wietlice szkolne 120.000 - -

- wydatki bie¿¹ce 120.000 - -

w tym : wynagrodzenia i pochodne 120.000 - -

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 15.000 - -

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 15.000

- wydatki maj¹tkowe
Uzbrojenie Os. Ko�ciuszki-¯eromskiego

15.000 - -

Razem  wydatki 974.976 - -

                                                                        Za³¹cznik nr 4
                                              do uhwa³y Nr XXVIII/280 /2002
                                               Rady Miejskiej w Grodkowie
                                              z dnia  25 wrze�nia   2002 r.
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                                                                        Za³¹cznik nr 7
                                   Do uchwa³y Nr XXVIII/ 280 /2002

                                       Rady Miejskiej w Grodkowie
                          z dnia  25 wrze�nia   2002 r.

ZZeessttaawwiieenniiee  ppllaannoowwaannyycchh  pprrzzyycchhooddóóww  ii  wwyyddaattkkóóww

Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

w z³otych

DDzziiaa³³
Rozdz.

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee KKwwoottaa

ZZmmnniieejjsszzeenniiaa 2200..000000

990000 9900001111 WWyyddaattkkii  ::

--  wwyyddaattkkii  bbiiee¿¿¹¹ccee 55..000000

UUzzuuppee³³nniieenniiee  ddrrzzeewwoossttaannuu  ww  mmiiee��cciiee 55..000000

--  wwyyddaattkkii  mmaajj¹¹ttkkoowwee 1155..000000

KKaannaalliizzaaccjjaa  ssaanniittaarrnnaa  TTaarrnnóóww  GGrrooddkkoowwsskkii 1155..000000

ZZwwiiêêkksszzeenniiaa 2200..000000

WWyyddaattkkii  ::

--  wwyyddaattkkii  bbiiee¿¿¹¹ccee 55..000000

Zakup kub³ów do segregacji �mieci 55..000000

--  wwyyddaattkkii  mmaajj¹¹ttkkoowwee 1155..000000

SSUUWW  GGnnoojjnnaa 1155..000000

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4, ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683), Rada Miejska w Grod-
kowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.W uchwale Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Grodkowie z
dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od �rodków trans-
portowych i wprowadzenia zwolnieñ z tego podatku wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w §1 pkt 2 w tabeli "dwie osie":
a) w rubryce 2 w wierszu 4 skre�la siê liczbê "18"
2) w §1 pkt 2 w tabeli "trzy osie":
a) w rubryce 1, w wierszu 1, skre�la siê liczbê "15" i wpisu-

je liczbê "12"
b) w rubryce 2 w wierszu 6 skre�la siê liczbê "26"
3) w §1 pkt 2 w tabeli "cztery osie i wiêcej":
a) w rubryce 1 w wierszu 1 skre�la siê liczbê "23" i wpisuje

liczbê "12"
b) w rubryce 2 w wierszu 5 skre�la siê liczbê "32"
4) w §1 pkt 4  w tabeli "dwie osie":
a) w rubryce 2 w wierszu 4 skre�la siê liczbê "40"
5) w §1 pkt 4 w tabeli "trzy osie":
a) w rubryce 1 w wierszu 1 skre�la siê liczbê "36" i wpisuje

liczbê "12"

103

Uchwa³a Nr III/23/2002
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatku od �rodków transportowych i wprowadzenia zwolnieñ z tego podatku.

b) w rubryce 2 w wierszu 2 skre�la siê liczbê "44"
6) w §1 pkt 6 w tabeli "jedna o�":
a) w rubryce 2 w wierszu 3 skre�la siê liczbê "28"
7) w §1 pkt 6 w tabeli "dwie osie":
a) w rubryce 1 w wierszu 1 skre�la siê liczbê "23" i wpisuje

liczbê "12"
b) w rubryce 2 w wierszu 4 skre�la siê liczbê "44"
8) w §1 pkt 6 w tabeli "trzy osie":
a) w rubryce 1 w wierszu 1 skre�la siê liczbê "36" i wpisuje

liczbê "12"
b) w rubryce 2 w wierszu 2 skre�la siê liczbê "44".

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomo�ci na terenie miasta i gminy Grodków w sposób zwy-
czajowo przyjêty.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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Na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014) oraz art. 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) - Rada Miejska w
Kêdzierzynie-Ko�lu uchwala,  co nastêpuje:

§1. W uchwale w³asnej Nr XLVIII/600/2001 z dnia 28 grud-
nia 2001 r., w za³¹czniku nr 8 "Plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na
rok 2002" zatwierdzasiê nastêpuj¹ce zmiany:

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska" - WYDATKI:

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne s³u¿¹ce ochronie
�rodowiska i gospodarki wodnej, w tym urz¹dzenia ochrony prze-
ciwpowodziowej.

1. Zmniejsza siê wydatki:
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
 Po³¹czenie cieku "Wiêkszycka  Woda"' z ciekiem "Or³o-

wiec"   likwidacja zadania                                              kwota 150.000,-z³

  2. Zwiêksza siê wydatki:
§ 6110   Wydatki inwestycyjne  funduszy celowych
Opracowanie dokumentacji na  budowê kanalizacji desz-

czowej i sanitarnej - stadion sportowy przy   ul. Grunwaldzkiej
(nowe zadanie)                                                         kwota 10.980,-z³

3. Zwiêksza siê wydatki:
§ 6110 Wydatki inwestycyjne  funduszy celowych
Opracowanie dokumentacji na   budowê kanalizacji sani-

tarnej ul.  Kozielska, Gliwicka, Przechodnia nowe zadanie
                                                                          kwota 20.000 z³.
Urz¹dzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzwieñ, za-

krzewieñ i parków.
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Uchwa³a Nr LVII/725/2002
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 26 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie przychodów i  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej na rok 2002, okre�lonego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko¿lu Nr  XLVIII/600/2001

z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta na rok 2002.

4. Zwiêksza siê wydatki:
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Prace pielêgnacyjne, wycinki   drzew w parku zabytkowym

-  Planty Miejskie w Ko�lu (nowe zadanie)        kwota 90.020,-z³

5. Zwiêksza siê wydatki:
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Prace pielêgnacyjne, wycinki   drzew na terenie stadionu

sportowego w S³awiêcicach  nowe zadanie     kwota 15.350,-z³

6. Zwiêksza siê wydatki:
§2450  Dotacje z funduszy celowych  na  realizacjê zadañ

bie¿¹cych   jednostek nie zaliczanych do  sektora   finansów
publicznych

 Prace pielêgnacyjne drzew na    terenie stadionu sporto-
wego   w Ko�lu przy ul. Chrobrego - TS  "ODRA"-  nowe zadanie

                                                                         kwota 13.650,-z³

Ogó³em kwota WYDATKÓW po dokonanych korektach
nie ulega  zmianie  i wynosi 4.188.430 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³o-
szeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558 Nr 113 poz.984 / w zwi¹zku z art. 109 i 124 ust. 1, ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 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.
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Uchwa³a Nr XLIV/213/2002
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 27 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na rok 2002.

1315;  2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,    Nr 125, poz.
1368, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 145, poz. 1623;
2002r. Nr 41,  poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676/ oraz art. 3 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek sa-
morz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2002 / Dz. U. Nr 150 poz.
983; Nr 162 poz. 1119;  2000 r. Nr 95, poz. 1041;  2001r. Nr 39,
poz. 459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623/ - Rada Gminy
Lasowice Wielkie uchwala,  co nastêpuje:
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§ 1.  Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr XXXVI/ 156/2002
Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2002 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002.

§2. 1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu do-
chodów i wydatków dotacji zadañ zleconych na kwotê 8.502 z³, jak
za³¹cznik nr  1,12.

2. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu do-
chodów i wydatków dotacji zadañ w³asnych o kwotê 11.940 z³,
jak za³¹cznik nr 2,11.

§3. 1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu do-
chodów i wydatków z tytu³u zwiêkszenia subwencji na kwotê
55.250 z³,  jak za³¹cznik nr 3.

§4. 1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu wydat-
ków gminy o kwotê 193.255 z³, jak za³¹cznik nr 4 , 7 , 8 , 9.

§5. 1 .Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków zadañ w³asnych o kwotê 41.165 z³, jak
za³¹cznik nr 5.

§6. 1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu do-
chodów gminy o kwotê 8.157 z³, jak za³¹cznik nr 6.

§ 7.  Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu zadañ
inwestycyjnych, jak za³¹cznik nr 10.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                         Józef Szymoszek
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Na podstawie art.18 ust.2pkt.8 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 oraz art.14 pkt.1 i
pkt.4 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i op³atach
lokalnych / Dz.U z 2002 r. Nr 9  poz.84, Nr 200  poz.1683/ -   Rada
Gminy w Lubszy uchwala,  co nastêpuje:

  § 1.Dodaje siê do § 2 drugie zdanie o nastêpuj¹cej tre-
�ci:

Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u po-
siadania psów utrzymywanych w celu pilnowania maj¹tku wy-
korzystywanego do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej - bez
wzglêdu na ilo�æ psów.
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Uchwa³a Nr III / 32 / 2002
 Rady Gminy w Lubszy

z dnia 30 grudnia 2002r.

  w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy w Lubszy Nr II /16/2002 z dnia 3 grudnia  2002r.,  dotycz¹cej ustalenia
 wysoko�ci stawek od posiadania psów oraz zwolnieñ.

§ 2. Dodaje siê § 5 o nastêpuj¹cej tre�ci:
1.Ustala siê termin p³atno�ci podatku od posiadania psów

na dzieñ 30 czerwca.
2.W przypadku nabycia psa w II pó³roczu podatek nale¿y

ui�ciæ w ci¹gu  miesi¹ca od dnia wej�cia w posiadanie psa.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubsza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym   zaopatrzeniu  w wodê  i  zbiorowym  odprowadza-
niu  �cieków  (Dz. U. Nr 72 poz. 747) -Rada Gminy w Lubrzy
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody na tere-
nie Gminy Lubrza, w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy  Lu-
brza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

107

Uchwa³a Nr II /18/2002
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/18/2002

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 12 grudbnia 2002 r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY

na terenie Gminy Lubrza

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê, realizowanego przez Zak³ad Wodoci¹gów i Kanali-
zacji - Jednoosobow¹ Spó³kê Gminy Prudnik z o.o. z siedzib¹ w
Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1, na terenie wsi Prê¿ynka w
Gminie Lubrza oraz Zak³ad Bud¿etowy, tj. Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy na terenie pozosta³ych
wsi.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia-
³alno�æ zak³adów wymienionych w ust. 1, polegaj¹c¹ na ujmo-
waniu, 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 odprowadzaniu
�cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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§ 2.1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulami-
nu jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê na podstawie zawartej umo-
wy, zwany dalej "Us³ugobiorc¹".

2. "Us³ugodawc¹" w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest Zak³ad Wodoci¹gów  i  Kanalizacji - Jednoosobowa  Spó³ka
Gminy Prudnik z o. o. z siedzib¹ w Prudniku przy ul. Poniatow-
skiego 1, dla wsi Prê¿ynka, oraz Zak³ad Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Lubrzy dla pozosta³ych wsi tj,: Lubrza,
Olszynka, Laskowice, S³oków, Nowy Browiniec, Dytmarów, Skrzy-
piec, Krzy¿kowice, Trzebina i Jasiona.

Rozdzia³  II
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez Us³ugodawcê

§ 3.1. Us³ugodawca zapewnia nastêpuj¹cy minimalny po-
ziom us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê prze-
znaczon¹ do spo¿ycia lub u¿ycia przez ludzi:

1)  dostawê wody przez sieæ wodoci¹gow¹ zapewniaj¹c¹
ci�nienie na przy³¹czu wodoci¹gowym przy  wodomierzu g³ów-
nym   nie ni¿sze ni¿ 0,2 MPa lub nie ni¿sze jak okre�lone w
wydanych warunkach technicznych przy³¹czenia,

2)  dostawê wody o jako�ci spe³niaj¹cej wymogi okre�lo-
ne w   rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze�nia 2000 r.
w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadaæ woda do pi-
cia i na potrzeby gospodarcze, woda w k¹pieliskach oraz zasad
sprawowania kontroli jako�ci wody przez organy Inspekcji Sani-
tarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937),

3) okresow¹ legalizacjê wodomierzy g³ównych,
4) niezw³oczne i w sposób ci¹g³y likwidowanie awarii urz¹-

dzeñ wodoci¹gowych oraz ich skutków.

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbior-

cami us³ug

§ 4.Zawarcie umowy o dostarczanie wody nastêpuje na
pisemny wniosek osoby, której nieruchomo�æ zosta³a pod³¹-
czona do sieci.

Podpisanie umowy o dostarczanie wody nastêpuje po
przedstawieniu przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o zawarcie umowy,
protoko³u odbioru przy³¹cza podpisanego przez przedstawiciela
Us³ugodawcy oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
przy³¹cza.

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

2. Umowa okre�la mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w przypad-
kach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz zaprzestania
�wiadczenia us³ug na zasadach okre�lonych art.8 ustawy.

3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

§ 6.1. Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyga�niêcie  do-
tychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej, na pisemny
wniosek nowego odbiorcy.

2. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zasto-
sowaniem przez Us³ugodawcê �rodków technicznych uniemo¿-
liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

§ 7. 1. Przy rozliczeniu z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfy zatwierdzone uchwa³¹ Rady
Gminy w Lubrzy, b¹d� wprowadzone w trybie artyku³u 24 ust.8
ustawy.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarcze-
nie wody.

§ 8.1. Us³ugodawca na wniosek Us³ugobiorcy, dokonuje
sprawdzenia prawid³owo�ci dzia³ania wodomierza g³ównego.
W przypadku, gdy wykonana ekspertyza wyka¿e prawid³owe dzia-
³anie wodomierza, koszt sprawdzenia pokrywa Us³ugobiorca.

2. Zasady postêpowania w przypadku niesprawno�ci
wodomierza mieszkaniowego powinny byæ okre�lone w umo-
wie.

§ 9.1. Us³ugobiorcy bêd¹cy osobami prawnymi, jednost-
kami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci prawnej
oraz osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹, do-
konuj¹ zap³aty za dostarczon¹ wodê w terminie okre�lonym w
fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej dostar-
czenia.

2. Zg³oszenie przez Us³ugobiorcê zastrze¿eñ do wysoko-
�ci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.

3.   Us³ugobiorcy bêd¹cy osobami fizycznymi, dokonuj¹
zap³aty za dostarczon¹ wodê zaliczkowo, w wysoko�ci okre�lo-
nej w ksi¹¿eczce op³at za pobór wody w terminie do dnia 15 ka¿dego
miesi¹ca z góry. Ostateczne rozliczenie nastêpowaæ bêdzie w
oparciu o odczyty wodomierza w okresach nie d³u¿szych ni¿
12 miesiêcy.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 10.1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o   przy³¹cze-
nie. Wzór i zawarto�æ wniosku ustala Us³ugodawca.

2. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzysta-
nia z nieruchomo�ci, która ma byæ przy³¹czona do sieci.

3. Do wniosku, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:

1)  dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z
nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,

2) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹ w skali 1:500 lub 1:1000,
okre�laj¹c¹ usytuowanie nieruchomo�ci wzglêdem istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej  oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia
terenu.

§ 11.Techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug przy³¹cze-
nia nieruchomo�ci do sieci uwarunkowane s¹ usytuowaniem
nieruchomo�ci wzglêdem sieci oraz zdolno�ci¹ dostawy wody z
istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.

§ 12.W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³a-
�cicieli lub zarz¹dców nieruchomo�ci wyprzedzaj¹ plan inwe-
stycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w
porozumieniu z Us³ugodawc¹ oraz Gmin¹ Prudnik lub Lubrza,
której sprawa dotyczy, urz¹dzenia wodoci¹gowe niezbêdne do
korzystania z us³ug.
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§ 13.1. Us³ugodawca okre�la warunki przy³¹czenia i prze-
kazuje je wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od
dnia z³o¿enia wniosku.

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

3. Warunki przy³¹czenia okre�laj¹:
1) miejsca w³¹czenia przy³¹czy do sieci wodoci¹gowej,
2) maksymalne dobowe i godzinowe oraz �rednie dobo-

we zapotrzebowanie na pobór wody,
3) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego,
4) minimalne ci�nienie w sieci wodoci¹gowej w pobli¿u

nieruchomo�ci,
5) termin wa¿no�ci warunków przy³¹czenia,
6) wymagania wynikaj¹ce z przepisów prawa budowlanego.

Rozdzia³ VI
Prawa i obowi¹zki Us³ugobiorcy i Us³ugodawcy po przy-

³¹czeniu do sieci

§ 14 .1. Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu
obs³ugi.

2. W tym celu Us³ugodawca tworzy stanowisko pracy do
spraw obs³ugi Klienta.

§ 15.1. Us³ugodawca na wniosek Klienta udziela infor-
macji dotycz¹cych realizacji us³ug oraz informacji o obowi¹zuj¹-
cych taryfach.

2. Us³ugodawca na bie¿¹co informuje Wójta Gminy o ja-
ko�ci dostarczanej wody.

§ 16.Us³ugobiorca ma prawo ¿¹daæ opustu w przypadku
dostawy wody  o  obni¿onej  jako�ci. Wielko�æ opustu okre�la
umowa.

§ 17.Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od  Us³ugo-
dawcy  odszkodowania  za  szkody w maj¹tku powsta³e w zwi¹z-
ku z wykonywaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowych.

§ 18.1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wo-
domierzy poprzez ich odpowiednie  zabezpieczanie  przed  uszko-
dzeniami  mechanicznymi, skutkami  niskich  temperatur, przed
dostêpem  do  nich osób nieuprawnionych, a tak¿e  za  prawi-
d³owe  utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹
one zamontowane.

2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialno�æ za szkody wy-
nik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okre�lonych w ust.1.

§ 19. 1. Us³ugodawca instaluje i utrzymuje u Us³ugobior-
cy wodomierz g³ówny.

2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wyda-
nia rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miej-
scem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

§ 20. Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodaw-
cê o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ów-
nego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 21. Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o zmia-
nach parametrów okre�lonych umow¹ dotycz¹cych nierucho-
mo�ci i jej u¿ytkowników.

§ 22. Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszel-
kich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrz-
nej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 23. Us³ugobiorca    jest    zobowi¹zany   do   terminowego
regulowania    nale¿no�ci    za    dostawê   wody.

§ 24. Us³ugobiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

§ 25. Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
opatrzenia w wodê w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez
Us³ugodawcê oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci Us³ugodawcy,
a w szczególno�ci do:

1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej wy³¹cznie
w celach okre�lonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.

§ 26. Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci
je�li przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d�
zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi.

§ 27.1. Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody w przy-
padkach i na warunkach okre�lonych w art. 8 ustawy.

2. Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody , je�li nie zosta³y usuniête przeszkody
bêd¹ce przyczyn¹ zaprzestania �wiadczenia us³ug.

Rozdzia³  VII
Mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowych

 § 28. Informacje dotycz¹ce dostêpu do us³ug wodoci¹go-
wych przyszli odbiorcy us³ug mog¹ uzyskaæ :

1.  W Urzêdzie Gminy w Lubrzy, który udostêpnia nieod-
p³atnie wgl¹d w:

1) studium  uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Lubrza,

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
2. W siedzibie Us³ugodawcy przy ul. Poniatowskiego 1 w

Prudniku, oraz w Lubrzy przy ul. Wolno�ci 73  który udostêpnia
nieodp³atnie wgl¹d w:

1) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wo-
doci¹gowych,

2) Regulamin dostarczania wody,
3) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia

w wodê.

§ 29. 1. Informacje dotycz¹ce  dzia³alno�ci Us³ugodawcy,
zakresu  �wiadczonych us³ug, obowi¹zuj¹cych cenników, spo-
sobu za³atwienia spraw mo¿na uzyskaæ codziennie dla wsi Prê-
¿ynka w Biurze Obs³ugi Klienta, przy ul. Poniatowskiego 1,  od
godziny 700 do godziny 1500. oraz dla pozosta³ych wsi w Zak³a-
dzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Wol-
no�ci 73 w godz. 700 - 1500.

Rozdzia³ VIII
Tryb postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³o-

�ci us³ug i odpowiednich  parametrów wody

§ 30. 1. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do udzielania Us³u-
gobiorcom informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ w za-
opatrzeniu w wodê  i awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych.

2. Wstrzymanie dostawy wody mo¿e nast¹piæ bez uprzed-
niego zawiadomienia Us³ugobiorców, gdy wystêpuj¹ warunki
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stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub unie-
mo¿liwiaj¹ce �wiadczenie us³ug.

3. O wstrzymaniu dostawy wody Us³ugodawca informuje
Us³ugobiorców niezw³oczne, w sposób przyjêty zwyczajowo.

§ 31. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w
dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jako�ci wyni-
kaj¹cych z planowanych prac inwestycyjnych lub remontowo -
konserwacyjnych, Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców
przez umieszczenie og³oszeñ w rejonie wyst¹pienia zak³óceñ,
co najmniej na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.

2. O wyst¹pieniu zak³óceñ, o których mowa w ust. 1, o
szerszym zasiêgu,  Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców
za po�rednictwem prasy lokalnej co najmniej na dwa dni przed
ich wyst¹pieniem.

§32.  W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i
informuje Us³ugobiorców o jego lokalizacji.

§ 33. Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o plano-
wanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê
z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym
dostosowanie instalacji do nowych warunków.

Rozdzia³  IX
Standardy  obs³ugi odbiorców us³ug

§ 34. Us³ugodawca zapewnia odpowiedni poziom obs³u-
gi klienta przez:

1. Utworzenie Biura Obs³ugi Klienta, o którym mowa w
§ 29 Regulaminu.

2. Udzielanie informacji dotycz¹cych realizacji oferowa-
nych us³ug oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.

§ 35. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê inaczej, w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê infor-
macji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³o�ci us³ug
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, udzielenie tych
informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje w ci¹gu:

1) natychmiast w sprawie zaistnia³ych awarii wodoci¹go-
wych,

2) 12 godzin - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia przewi-
dywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w �wiadczeniu
us³ug,

3) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³ó-
ceñ, o których mowa powy¿ej,

4) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

§ 36. 1. Us³ugobiorca ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci
op³at za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie przez zainteresowanego w siedzibie Us³ugodawcy li-
stem poleconym i rozpatrywane s¹ przez  Us³ugodawcê.

3. O sposobie za³atwienia reklamacji Us³ugobiorca po-
wiadamiany jest listem poleconym w terminie 14 dni,  od daty
wp³ywu reklamacji do siedziby Us³ugodawcy.

4. W sytuacji, w której za³atwienie reklamacji wymaga
udzia³u innych podmiotów, termin okre�lony w ust. 3 mo¿e byæ
przed³u¿ony do 30 dni.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 37. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§ 38. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego do-
starczania Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego
Regulaminu.

§ 39. Zmiany w Regulaminie wprowadza siê w trybie w³a-
�ciwym do jego uchwalenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984) i art.  ust.
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z  2002r.  Nr 9, poz. 84) oraz na podstawie art. 61
ustawy z dnia 19 listopada 1999r. prawo o dzia³alno�ci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178; 2000r. Nr 86, poz. 958; 2001r.
Nr 114, poz. 1193, Nr 67, poz. 679, Nr 49, poz. 509, Nr 102, poz.
1115; 2002r. Nr 147, poz. 1643, Nr 1, poz. 2. Nr 115, poz. 995) -
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
" 2. Brak powiadomienia, o którym mowa w ust 1, b¹d� przed-

³o¿enia nieprawdziwych informacji o spe³nieniu warunków uprawnia-
j¹cych do zwolnienia, skutkuje cofniêciem zwolnienia oraz egzekucj¹
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Uchwa³a Nr II/16/2002
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/223/2001  z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nierucho-
mo�ci przedsiêbiorców prowadz¹cych ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa

na terenie Gminy £ambinowice.

nale¿nego podatku od nieruchomo�ci, naliczonego na ogólnych za-
sadach od miesi¹ca, w którym nast¹pi³o zdarzenie".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £am-
binowice.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin
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Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 113, poz. 984) art.
6 ust. 9, 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z  2002r. Nr 9,poz. 84, Nr 200, poz.
1683) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r. o lasach
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682) art. 6 b ustawy o podatku rolnym z dnia
15 listopada 1984r. (Dz. U. z 1993r Nr 94, poz. 431;  1994r. Nr 1,
poz. 3;  1996r. Nr 91, poz. 409;  1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 13 7,
poz. 926;  1998r. Nr 108,poz.681;  2001r. Nr 81, poz. 875; 2002r.
200, poz. 1680) -Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

 §1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomo�ci, od
posiadania psów, le�nego i rolnego od osób fizycznych w for-
mie inkasa.

§2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów.

§3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso:
1) podatku od nieruchomo�ci w wysoko�ci 5% pobranego

podatku,
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Uchwa³a Nr III/21/2002
Rady Gminy w £ambinowicach

z  dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomo�ci , od posiadania  psów, le�nego i rolnego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okre�lenia wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

2) podatku od posiadania psów w wysoko�ci 10% pobra-
nego podatku,

3) podatku rolnego w wysoko�ci 5% pobranego podatku,
4) podatku le�nego w wysoko�ci 5% pobranego podatku.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £am-
binowice.

§5. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 2007 poz. 1688)-uchwala siê, co nastêpuje:

 §1. W uchwale Nr XLII/ 412/2002 Rady Powiatu y Nysie w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego w za³¹czniku
nr 5 do Statutu, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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Uchwa³a Nr III/19/2002
Rady Powiatu w Nysie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLII/412/2002  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego.

1. W pkt 26 skre�la siê wyrazy:
 - "Pañstwowe Ognisko Plastyczne w Nysie".
2. Punkt 26 otrzymuje brzmienie:
-"Ognisko Artystyczne w Nysie - Specjalno�æ Plastyczna".

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Edward ¯ó³kiewicz
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 Na podstawie art.22 ust. 1,2,3 pkt.2, ust. 4 i 6, art. 109, art.
110 ust.1, art. 111 ust. 2, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z
pó�n. zm.), oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z
pó�n. zm.)-Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Zmniejszyæ plan wydatków Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej o kwotê 25.000 z³, z przeznacze-
niem jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ole�nie na
modernizacjê kot³owni z wêglowo-koksowej na gazow¹ w bu-
dynku przy ul. Powstañców �l. nr 16.

2. Zwiêkszyæ plan wydatków Funduszu Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej o kwotê 100.000 z³, z przeznaczeniem na:

- 25.000 z³ - jako wydatki inwestycyjne - modernizacjê
kot³owni z wêglowo-koksowej na gazow¹ w budynku przy ul.
Powstañców �l. nr 6,
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Uchwa³a  Nr XLIII/297/2002
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 23 wrze�nia 2002 r.

w sprawie   zmian do uchwa³y Rady Powiatu Nr XXXV/223/2001 z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu powiatu na 2002 rok.

- 20.000 z³ - dotacja dla Gminy Rudniki na pokrycie kosz-
tów budowy kolektora sanitarnego,

- 25.000 z³ - dotacja dla Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ole-
�nie na realizacjê zadania pod nazw¹ "Instalacja zbiornika wody
reutylizowanej na potrzeby stacji dializ szpitala powiatowego w
Ole�nie",

- 15.000 z³ - dotacja dla Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ole-
�nie na realizacjê zadania pod nazw¹ "Termowentylacja obiek-
tów szpitala powiatowego w Ole�nie",

- 15.000 z³ - dotacja dla Miasta i Gminy Praszka na zakup
rêbaka do ga³êzi.

§ 2.W zwi¹zku ze zmianami, za³¹cznik nr 7 do uchwa³y
bud¿etowej: Plan finansowy Funduszu Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie:

Paragraf Wyszczególnienie Plan

PRZYCHODY

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 100.000

                  RAZEM 100.000

  Stan �rodków obrotowych netto na pocz¹tek okresu sprawozdawczego 114.267

                  Ogó³em 214.267

WYDATKI

2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych dla
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

4.740

4210 Materia³y i wyposa¿enie 1.100

4270 Zakupy us³ug remontowych 5.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.900

4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500

6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
Modernizacja kot³owni z wêglowo-koksowej na gazow¹ w budynku przy ul.
Powstañców �l. nr 6.

25.000

6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub do-finansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów

publicznych

78.500

                  RAZEM 140.740

  Stan �rodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 73.527

                  Ogó³em 214.267

§ 3. 1. Zmniejszyæ plan przychodów Funduszu Gospodar-
ki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotê 25.000 z³ (dota-
cja  z Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej).

2. Zmniejszyæ plan wydatków bie¿¹cych Funduszu Gospo-
darki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotê 25.000 z³

- wydatki maj¹tkowe - modernizacja kot³owni z wêglowo-kokso-
wej na gazow¹ w budynku przy ul. Powstañców �l. nr 6.

§ 4. W zwi¹zku z powy¿szymi zmianami, za³¹cznik nr 8 do
uchwa³y bud¿etowej: Plan finansowy Funduszu Gospodarki Za-
sobem Geodezyjnym i Kartograficznym otrzymuje brzmienie:
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Paragraf Wyszczególnienie Plan

PRZYCHODY

083 Wp³ywy z us³ug 300.000

296 Przelewy redystrybucyjne 50.000

                  RAZEM 350.000

  Stan �rodków obrotowych netto na pocz¹tek okresu sprawozdawczego 346.369

                  Ogó³em 696.369

WYDATKI

2960 Przelewy redystrybucyjne 60.000

4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 81.000

4270 Zakupy us³ug remontowych 3.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 90.000

4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000

6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Adaptacja budynku b.
Banku �l¹skiego w Ole�nie na siedzibê Wydzia³u Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Mieniem, w tym Powiatowego O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, celem poprawy warunków pracy oraz polepszenia warunków
przechowywania dokumentów geodezyjnych � 451.300 z³, zakup kserokopiarki
3.700 z³, modernizacjê kot³owni z wêglowo-koksowej na gazow¹ w budynku
przy ul. Powstañców �l. nr 6 � 25.000 z³

455.000

                  RAZEM 690.000

  Stan �rodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 6.369

                  Ogó³em 696.369

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Gaida

Na podstawie art. 109, art. 111 ust. 2, art. 116, art. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr
155 poz. 1014 z pó�n. zm./ oraz art. 12 pkt 5 z dbnia 5 czerwca 1998 r.
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Uchwa³a Nr XLIII/298/2002
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 23 wrze�nia 2002 r.

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

o samorz¹dzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n.
zm./  -  Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêkszyæ plan dochodów powiatu o kwotê 96.784,-z³, w tym:
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§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Gaida
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Na podstawie art.109, art. 111 ust. 2, art. 116, art. 124 ust.
1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm.) art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz.1592 z pó�n. zm.), art. 60 ust.4 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz.408
z pó�n. zm.), uchwa³y Rady Powiatu w Ole�nie z dnia 8 lipca
2002 r. Nr XL/279/2002 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugo-
terminowego, oraz uchwa³y Rady Powiatu w Ole�nie z dnia
8 lipca 2002 r. Nr XL/280/2002 w sprawie przyjêcia niektórych
zadañ z zakresu w³a�ciwo�ci Gminy Praszka , dotycz¹cych pro-
filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych- Rada Po-
wiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Paragraf 2 pkt 3 uchwa³y Nr XL/282/2002 z dnia 8 lipca
2002r.  w sprawie  zmian bud¿etu  Powiatu Oleskiego (Ziem-
skiego) otrzymuje brzmienie:
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Uchwa³a Nr XLIII/301/2002
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 23 wrze�nia 2002 r.

  w sprawie zmiany do uchwa³y Nr XL/282/2002 z dnia 8 lipca 2002r.  w sprawie zmian bud¿etu  Powiatu Oleskiego
(Ziemskiego).

Dzia³   851  Ochrona zdrowia                              1.737.900 z³
Rozd.   85111  Szpitale ogólne                                    1.737.900 z³
- wydatki bie¿¹ce                 1.737.900 z³.
�rodki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej Zespo³u

Opieki Zdrowotnej w Ole�nie za rok 2001.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Gaida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984/
oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków / Dz. U. Nr
72, poz. 747; 2002r. Nr 113, poz.984 /- Rada Miejska uchwala:

§ 1.Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków, zwany dalej "regulaminem", obowi¹zuj¹cy
na terenie miasta i gminy Olesno, stanowi¹cy za³¹cznik do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy   Olesno.
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Uchwa³a  Nr II/ 17 /2002
Rady Miejskiej w  Ole�nie

z dnia 11 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków obowi¹zuj¹cego na terenie
 miasta i gminy Olesno.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XLIV/471/2002 Rady Miejskiej
w Ole�nie z dnia 9 pa�dziernika 2002r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków, obo-
wi¹zuj¹cego na obszarze miasta i gminy Olesno.

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

 Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

             Ehrenfrid Dittman
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                                                                                     Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/ 17 /2002

                                           Rady Miejskiej w Ole�nie
                                                   z dnia 11 grudnia 2002 r.

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania �cieków na

terenie miasta i gminy Olesno.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków, realizo-
wanych przez Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ole�nie, na
terenie Miasta i Gminy Olesno.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia-
³alno�æ Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ole�nie polegaj¹-
c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ole�nie pole-
gaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu �cieków.

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

   § 2. 1.   Odbiorc¹ us³ug w naczeniu niniejszego Regula-
minu jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug   wodoci¹gowo - kanaliza-
cyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub     zbio-
rowego odprowadzania �cieków na podstawie umowy, zwany
dalej "Odbiorc¹".

2. Prowadz¹cym dzia³alno�æ w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków
jest Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ole�nie, zwany dalej
"Zak³adem".

§ 3. Celem niniejszego Regulaminu jest okre�lenie praw
i obowi¹zków Zak³adu i Odbiorcy wynikaj¹cych z ustawy i innych
przepisów wykonawczych oraz okre�lenie wzajemnych relacji
pomiêdzy Zak³adem a w³a�cicielem lub administratorem insta-
lacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej .

§ 4. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie �cieków od-
bywa siê na podstawie umowy cywilno-prawnej, o której mowa
w art. 6 ustawy.

Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 5. Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanali-
zacyjnej Zak³ad wydaje na pisemny wniosek Odbiorcy w termi-
nie do 21 dni od daty z³o¿enia wniosku.

§ 6. 1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 5 okre�la za³¹cz-
nik nr 1 do Regulaminu.

2. Do wniosku, Odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:

a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z
nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek.

b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie
nieruchomo�ci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub ka-
nalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

§ 7. Warunki techniczne okre�laj¹:
1. W zakresie dostawy wody:
a) sposób wykonania przy³¹czenia do sieci g³ównej,
b) warunki, jakim powinien odpowiadaæ materia³, z które-

go wykonane bêdzie przy³¹cze,
c) sposób i miejsce monta¿u wodomierza g³ównego,
d) sposób przej�cia przewodu wodoci¹gowego przez prze-

grodê budowlan¹,
e) sposób przeprowadzenia próby szczelno�ci po³¹czeñ,
f) warunki odbioru technicznego przy³¹cza i robót zanikaj¹cych.

2. W zakresie odbioru �cieków:
a) rzêdne przy³¹czenia i sposób w³¹czenia do kana³u g³ów-

nego,
b) materia³, z którego winno byæ wykonane przy³¹cze,
c) sposób po³¹czenia poszczególnych elementów,
d) spadki przewodu przy³¹cza kanalizacyjnego,
e) granice podzia³u odpowiedzialno�ci Odbiorcy i Zak³adu,
f) warunki wykonania prób szczelno�ci,
g) warunki wykonania i odbioru robót zanikaj¹cych,
h) sposób zabezpieczenia instalacji przed zalaniem cofa-

j¹cymi siê wodami.

§ 8. Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la:
1. Strony zawieraj¹ce umowê,
2. Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony

oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia.

3. Terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-

dzenia niezbêdnych prób i odbiorów czê�ciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbio-

ru przy³¹cza,
c) rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cie-

ków.
4. Odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków

umowy o przy³¹czenie.

§ 9. 1. Okre�lone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czê�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upo-
wa¿nionych przedstawicieli stron.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 1, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory okre�la
Zak³ad.

§ 10. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub
odprowadzanie �cieków Zak³ad dokona odbioru wykonanego
przy³¹czenia pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.

§ 11. 1. W przypadku, gdy zamierzenia inwestycyjne w³a-
�cicieli lub zarz¹dców nieruchomo�ci wyprzedzaj¹ plan inwe-
stycyjny Zak³adu lub Gminy Olesno, mog¹ oni wybudowaæ na
w³asny koszt w porozumieniu z Zak³adem i Gmin¹ Olesno urz¹-
dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania
z us³ug.

2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ przeka-
zaniu Gminie Olesno lub Zak³adowi na zasadach okre�lonych
w art.31 ustawy.

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbior-

cami us³ug

§ 12. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odpro-
wadzanie �cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomo�æ zo-
sta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a o to z pisemnym
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wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odpro-
wadzanie �cieków nastêpuje po pozytywnym odbiorze wykona-
nego przy³¹czenia, zgodnie z § 10 Regulaminu.

§ 13. Umowê o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie
�cieków zawiera siê z w³a�cicielem, administratorem albo z
osob¹, która u¿ytkuje nieruchomo�æ o nieuregulowanym stanie
prawnym typu:

1) budynek jednorodzinny,
2) pozosta³e budynki mieszkalne, w tym wspólnoty miesz-

kaniowe,
3) obiekty i lokale u¿ytkowe,
4) grunty niezabudowane lub przewidziane do zabudowy,
przy spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
a) podej�cie pod urz¹dzenie pomiarowe musi byæ ode-

brane protokolarnie przez odpowiedniego inspektora nadzoru,
b) instalacja wewnêtrzna ma byæ tak wykonana, aby zawór

odcinaj¹cy by³ usytuowany w miejscu ogólnie dostêpnym,
c) w³a�ciciel nieruchomo�ci jest odpowiedzialny za stan

techniczny instalacji wewnêtrznej pomiêdzy wodomierzami lo-
kali  a wodomierzem g³ównym nieruchomo�ci,

d) odpowiedzialno�æ za dostarczanie wody w obrêbie nie-
ruchomo�ci do poszczególnych lokali ci¹¿y na w³a�cicielu nie-
ruchomo�ci.

§ 14. 1. Miejscem dostarczania wody przez Zak³ad jest
zawór za wodomierzem g³ównym ( w rozumieniu Kodeksu cy-
wilnego miejsce wydania rzeczy ), jest to równie¿ miejsce roz-
dzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

2. Miejscem odbioru �cieków przez Zak³ad jest miejsce
po³¹czenia sieci wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹
kanalizacyjn¹, tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku
a w przypadku jej braku, granica nieruchomo�ci.

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

2. Umowa winna okre�laæ mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w
przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania �wiadczenia us³ug na zasadach okre�lonych art.8
ustawy.

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

4. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zasto-
sowaniem przez Zak³ad �rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹-
cych dalsze korzystanie z us³ug.

§ 16. W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków
Zak³ad uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

§ 17. Zmiana Odbiorcy powoduje wyga�niêcie dotychcza-
sowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten
ci¹¿y na nowym Odbiorcy.

§ 18. Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzenie w wodê i/lub
odprowadzanie �cieków stanowi za³¹cznik okre�lony w § 6 ust.1
Regulaminu sk³adany przez Odbiorcê i aktualizowany ka¿dora-
zowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okre�laj¹cy
charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj, ilo�æ, a w przypadku
Odbiorców przemys³owych równie¿ jako�æ odprowadzanych
�cieków.

Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Zak³adu

§ 19. 1. Zak³ad zapewnia zdolno�æ posiadanych urz¹dzeñ
wodoci¹gowo - kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wy-
maganej ilo�ci, jako�ci i pod odpowiednim ci�nieniem oraz
dostawy wody i odprowadzania �cieków w sposób ci¹g³y i nie-
zawodny.

2. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki.

3. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpo-
wiadaæ jako�ciowo wymaganiom okre�lonym przez ministra
w³a�ciwego do spraw zdrowia.

§ 20. 1. Zak³ad zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posia-
danej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej .

2. Zak³ad informuje Burmistrza Miasta i Gminy Olesno o
jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia.

§ 21. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody lub odbiorze
�cieków mo¿e mieæ miejsce w przypadku awarii lub planowa-
nych prac konserwacyjno-remontowych na sieci kanalizacyjnej
wodoci¹gowej lub ujêciu wody.

W przypadku gdy:
1) planowana jest krótkotrwa³a przerwa w dostawie wody

lub odbiorze �cieków Zak³ad powinien powiadomiæ Odbiorcê
najpó�niej na 2 dni przed planowanym terminem.

2) planowana przerwa, o której mowa w pkt. 1, przekracza
12 godzin, nale¿y o tym powiadomiæ Odbiorcê najpó�niej na 7
dni przed przerw¹ oraz zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody,
informuj¹c Odbiorcê o jego lokalizacji.

§ 22. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e
nast¹piæ tak¿e decyzj¹ Wojewody wydan¹ na podstawie art. 105
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.
1229 z pó�n. zm.).

§ 23. 1.Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody
mo¿e nast¹piæ równie¿ w przypadku:

1) braku wody na ujêciu,
2) zanieczyszczenia wody na ujêciu w rozmiarze niebez-

piecznym dla zdrowia,
3) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów

p/ po¿arowych,
4) zaniku energii elektrycznej na ujêciu lub pompowniach

- niezawinionych przez Zak³ad,
5) konieczno�ci usuwania awarii,
6) konieczno�ci prowadzenia niezbêdnych napraw urz¹-

dzeñ zaopatrzenia w wodê,
7) uszkodzenia instalacji gro¿¹cego niebezpieczeñstwem,
8) wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ,
9) konieczno�ci ograniczenia ilo�ci dop³ywaj¹cych �cie-

ków w celu umo¿liwienia naprawy sieci kanalizacyjnej lub urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych.

2.Wystapienie przerwy w odbiorze �cieków mo¿e mieæ
miejsce  w nastêpuj¹cych przypadkach :

1) wykonywania planowych prac konserwacyjnych i remon-
towych,

2) konieczno�ci usuwania awarii,
3) wyst¹pienia si³y wy¿szej,
4) zaniku napiêcia elektrycznego uniemo¿liwiaj¹cego pra-

cê przepompowni �cieków,
5) konieczno�ci przeprowadzenia napraw urz¹dzeñ kana-

lizacyjnych,
6) uszkodzenia instalacji gro¿¹cego niebezpieczeñstwem,
7) wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ.
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 § 24. Zak³ad zawiadamia Odbiorców o planowanych zmia-
nach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê lub odpro-
wadzania �cieków z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedze-
niem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych wa-
runków.

§ 25.  Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê i/lub odprowadzanie �cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce zasady w zakresie udzielania przez Zak³ad informacji i
odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³o�ci us³ug i od-
powiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych
do sieci kanalizacyjnej �cieków.

Udzielenie informacji na ¿¹danie Odbiorców nastêpuje w
ci¹gu:

a) 12 godzin - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia przewi-
dywanego terminu usuniêcia przerw i    zak³óceñ w �wiadczeniu
us³ug,

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ , o
których mowa w pkt. a,

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia   postêpowania wyja�niaj¹cego.

Rozdzia³ V
Obowi¹zki Odbiorcy

§ 26. Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia
w wodê i/lub odprowadzanie �cieków winna wyst¹piæ z pisem-
nym wnioskiem o zawarcie umowy do Zak³adu.

§ 27. Odbiorca natychmiast powiadamia Zak³ad o wszel-
kich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub
urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 28. Odbiorca  powiadamia Zak³ad o zmianach parame-
trów okre�lonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomo�ci i jej u¿yt-
kowników.

§ 29. Odbiorca powiadamia Zak³ad o wszelkich zamierzo-
nych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które
mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 30. Dostarczaj¹cy �cieki powiadamia natychmiast Za-
k³ad o zrzutach awaryjnych lub zmianie jako�ci �cieków odbie-
gaj¹cych od warunków umowy.

§ 31. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulo-
wania nale¿no�ci za dostawê wody i odprowadzanie �cieków.

§ 32. Odbiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ wod¹
i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

§ 33. Odbiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrze-
nia w wodê i odprowadzania �cieków w sposób zgodny z prze-
pisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug
�wiadczonych przez Zak³ad oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci
Zak³adu, a w szczególno�ci do:

a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek     cofniê-
cia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody
lub wody z instalacji   centralnego ogrzewania,

b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie po-
woduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

c) informowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody,
d) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzy-

stania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lo-
nych w warunkach przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ

§ 34. 1. Rozliczanie nale¿no�ci za dostawê wody i odbiór
�cieków odbywa siê z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych cen i
stawek op³at za dostawê wody i odbiór �cieków okre�lonych w
taryfie.

2. Podstawê rozliczenia zu¿ycia wody i �cieków stanowi¹:
a) odczyty wodomierza g³ównego, zainstalowanego na

przy³¹czu przed zaworem g³ównym,
b) obowi¹zuj¹ce normy zu¿ycia wody w przypadku przy³¹-

cza bez wodomierza,
c) odczyty podliczników w przypadkach okre�lonych umow¹,
d) odczyty urz¹dzenia pomiarowego zamontowanego na

przy³¹czu kanalizacyjnym.

§ 35. W przypadku wspó³w³a�cicieli nieruchomo�ci, na
ich wniosek, rozliczenie mo¿e nastêpowaæ udzia³em procento-
wym, w oparciu o odczyty wodomierza g³ównego i liczbê za-
mieszka³ych osób.

§ 36. 1. W razie konieczno�ci wykonania indywidualnego
uk³adu rozliczeniowego dla wspó³w³a�cicieli nieruchomo�ci,
która dotychczas posiada³a tylko jeden wodomierz g³ówny i by³a
rozliczana indywidualnie na podstawie norm zu¿ycia wody, na
wniosek Odbiorcy/ Odbiorców dotycz¹cy zainstalowania pod-
liczników, Zak³ad wyda nowe warunki techniczne dla uk³adu roz-
liczaj¹cego zu¿ycie wody.

2. W sytuacji nie bilansowania siê wskazañ wodomierza
g³ównego i sumy wskazañ podliczników, obci¹¿enie dla poje-
dynczego Odbiorcy naliczane jest za ilo�æ wody bêd¹c¹ iloczy-
nem wskazania wodomierza indywidualnego i wodomierza g³ów-
nego podzielonego przez sumê wskazañ wszystkich wodomie-
rzy indywidualnych.

3. W przypadku awarii podlicznika, do obliczeñ przyjmuje
siê �redni¹ warto�æ zu¿ycia wody obliczon¹ na podstawie wska-
zañ z ostatnich 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych unieruchomienie
podlicznika.

§ 37. Rozliczanie ze wspólnotami mieszkaniowymi na-
stêpuje z zarz¹dem wspólnoty lub zarz¹dc¹ na podstawie wska-
zañ wodomierza g³ównego.

§ 38. Zap³ata nale¿no�ci za sprzedan¹ wodê i odprowa-
dzone �cieki mo¿e byæ dokonywana zaliczkowo. Szczegó³owy
sposób rozliczania okre�la umowa.

§ 39. Okresy rozliczeniowe mog¹ byæ miesiêczne, dwu-
miesiêczne, kwartalne lub inne wg wzajemnych uzgodnieñ stron
okre�lonych w umowie.

§ 40. Otrzyman¹ fakturê VAT za wodê Odbiorca zobowi¹-
zany jest uregulowaæ na zasadach okre�lonych umow¹.

§ 41. W razie wprowadzenia ksi¹¿eczek op³at okresowych
wysoko�æ op³at i termin zap³aty okre�lony zostanie w ksi¹¿ecz-
kach

§ 42. Przy korzystaniu z pod³¹czeñ tymczasowych (np. na
czas budowy) w okresie przej�ciowym do czasu zamontowania
wodomierza g³ównego na przy³¹czu, zu¿ycie wody rozliczane bê-
dzie zgodnie z normami zu¿ycia wody - co zostanie okre�lone
umow¹.
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§ 43. W przypadku przej�ciowej niesprawno�ci wodomie-
rza g³ównego, nie przekraczaj¹cej 3 miesiêcy, ilo�æ pobranej
wody ustala siê na podstawie zasad okre�lonych w rozporz¹-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie
okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz wa-
runków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie �cieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).

§ 44. Wznowienie dostawy wody i/ lub odbioru �cieków, w
przypadku odciêcia dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnych spowodowanego zaleganiem z uiszczaniem op³at za
dwa pe³ne okresy obrachunkowe, nastêpuje po udokumento-
waniu przez Odbiorcê uiszczenia nale¿nych kwot wraz z odset-
kami ustawowymi.

§ 45. Sprzedaj¹c nieruchomo�æ w³a�ciciel zobowi¹zany
jest rozliczyæ siê z poboru wody poprzez protokolarne przekaza-
nie nabywcy do u¿ytkowania wodomierza g³ównego, w stanie
technicznym nie budz¹cym zastrze¿eñ, z zaznaczeniem stanu
licznika i dat¹ przekazania.

Rozdzia³ VII
Prawa Odbiorcy

§ 46. Odbiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
W tym celu Zak³ad tworzy stanowisko pracy do spraw ob-

s³ugi Klienta.

§ 47. Zak³ad na wniosek Klienta udziela informacji doty-
cz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych tary-
fach.

§ 48. Odbiorca ma prawo ¿¹daæ opustu w przypadku do-
stawy wody o obni¿onej jako�ci.

Wielko�æ opustu okre�la umowa.

§ 49. Odbiorca ma prawo domagaæ siê od Zak³adu od-
szkodowania za szkody w maj¹tku powsta³e w zwi¹zku z wykonywa-
niem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowo- kanalizacyjnych.

§ 50. Odbiorca ma prawo domagaæ siê od Zak³adu w
uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawi-
d³owo�ci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okre�la
umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owo�ci dzia³añ wo-
domierza przez Urz¹d Miar i Wag koszty przeprowadzenia po-
stêpowania reklamacyjnego ponosi Odbiorca.

Rozdzia³ VIII
Prawa Zak³adu

§ 51. Zak³ad mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci, je�li
przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d� zosta³o
wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 52. Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umo-
wy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, je�li nie zo-
sta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaprzestania �wiad-
czenia us³ug.

§ 53. W zakresie dostawy wody Zak³ad jest uprawniony do:
1) kontrolowania prawid³owo�ci realizacji robót przy³¹cze-

niowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
2) przeprowadzania kontroli dotycz¹cych pozyskiwania

wody przez Odbiorcê z w³asnych �róde³,
3) odciêcia dostawy wody w przypadkach uzasadnionych po-

trzebami bezpieczeñstwa, technicznymi, technologicznymi, sanitar-
nymi i potrzebami infrastruktury wodoci¹gowo-kanalizacyjnej.

§ 54. W zakresie odbioru �cieków Zak³ad jest uprawniony
do:

1) kontrolowania prawid³owo�ci realizacji robót przy³¹cze-
niowych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

2) kontrolowania odprowadzanych �cieków pod wzglêdem
ich zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi normami, zawart¹ umow¹ oraz
sygnalizowania w³a�ciwym w³adzom o wszelkich zagro¿eniach
spowodowanych przez Odbiorcê na skutek przekroczenia tych
norm,

3) zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego do automa-
tycznego poboru prób �cieków w celu okre�lenia sk³adu i ilo�ci
�cieków,

4) odmówienia odbioru �cieków przemys³owych, je¿eli
wprowadzenie ich do  miejskiej sieci kanalizacyjnej mo¿e spo-
wodowaæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia pracowników Zak³a-
du, b¹d� zagra¿a dzia³aniu systemu kanalizacyjnego,

5) dokonywania kontroli na terenie objêtym dostaw¹ wody
i odbioru �cieków w zakresie maj¹cym wp³yw na ca³okszta³t
gospodarki wodno-�ciekowej Odbiorcy.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 55.  W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawa z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków ( Dz. U. Nr 72, poz.747).

§ 56. Zak³ad zobowi¹zany jest do nieodp³atnego udostêp-
niania niniejszego Regulaminu zainteresowanym Odbiorcom.

                                                                         Za³¹cznik nr 1
 do Regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania �cieków
na terenie miasta i gminy Olesno.

  Olesno, dnia �������.

                                                     Do Zak³adu Wodoci¹gów
                                                     i Kanalizacji
                                                     w O l e � n i e
                                                    W N I O S E K
                                                    o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej
Nazwisko i imiê / Nazwa ....................................................................................................... ......
.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania / Siedziba .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP .......................................................................................................................................................

Proszê o wydanie warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej dla nierucho-
mo�ci po³o¿onej przy ul.  ............................................

( dzia³ka nr .............................).
1. Przeznaczenie wody na cele ...............................................................................
2. Ilo�æ odprowadzanych �cieków
a) �cieki bytowe ......................................................m3 /d
b) �cieki przemys³owe ............................................m3 /d

sk³ad �cieków:                   BZT5 .................................................................
ChZT ................................................................
zawiesina ogólna ..............................................
substancje ekstrahuj¹ce siê eterem
naftowym .........................................................
azot ogólny .......................................................
metale ciê¿kie ...................................................
pH .....................................................................
temperatura .......................................................

3. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana bêdzie woda, z którego
    odprowadzane bêd¹ �cieki:
a) powierzchnia u¿ytkowa ......................................................................... m2

b) wyposa¿enie sanitarne:
- umywalka  .............................................. szt.
- wanna ..................................................... szt.
- natrysk .................................................... szt.
- zlewozmywak ......................................... szt.
- ubikacja ................................................... szt.
- ................................................................. szt.
- sposób przygotowania ciep³ej wody ......................................................................................
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4. Ilo�æ zamieszka³ych/ zatrudnionych osób ............................................................................
5.Powierzchnia dzia³ki ogó³em ...............................................................................................m2

w tym: powierzchnia zabudowy ............................................................................................m2

           powierzchnia terenów zielonych ..............................................................................m2

6. Proponowany termin rozpoczêcia poboru wody ..................................................................

                                                                                            ........................................................

                                                                                             podpis

Za³¹czniki:
1. Dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nie-

ruchomo�ci.
2. Mapa sytuacyjno - wysoko�ciowa.

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.
159; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558), art. 85 ustawy z
dnia 13 pa�dziernika 1998 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy
reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872; Nr 162,   poz. 1126; 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.
136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122,
poz. 1312; 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111,
poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 109, 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
1998 r. 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 98,  poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623; 2002 r. Nr 41, poz. 363, Nr 41, poz. 365) - Rada
Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1 .Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych miasta
Opola na 2002 rok                                          o kwotê 212.421 z³,

w tym:
· Dochody gminy o kwotê  + 19.523 z³,
w tym:
Dzia³ 750 - Administracja publiczna    + 38.000 z³

Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)                                                                  + 38.000 z³

§ 069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at                + 38.000 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                 - 18.477 z³

Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ    - 18.477 z³
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

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

                                                                               - 18.477 z³
· Dochody powiatu o kwotê + 192.898 z³,
w tym:
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna              + 188.898 z³
Rozdzia³ 85301 - Placówki opiekuñczo - wychowawcze
                                                                            + 188.898 z³

§ 213 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu
                                                                            + 188.898 z³

115

Uchwa³a Nr LXV/765/2002
Rady Miasta Opola

z dnia 19 wrze�nia 2002 r.

w sprawie korekty bud¿etu miasta Opola na 2002 rok.

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza        + 4.000 z³
Rozdzia³ 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego
                                                                                  + 4.000 z³

§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-
cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), sa-
morz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

                                                                                     + 4.000 z³

§ 2. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych miasta
Opola na 2002 rok                                           o kwotê 212.421 z³,

w tym:

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ :                              -
Rozdzia³ 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach

powiatu                                                                             -
 w tym:
 - Remonty, modernizacje i utrzymanie dróg    + 80.000 z³
 § 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                  + 80.000 z³
 - Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ci¹gu
   ul. O�wiêcimskiej                                            - 80.000 z³
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                   - 80.000 z³
 Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne             -
 § 4270 - Zakup us³ug remontowych             -
 w tym:
 - Oznakowanie �cie¿ek rowerowych, remont chodników
   na ulicach: Oleskiej, Odrodzenia, 1 Maja, Domañskiego,
   Zamkowej, Ozimskiej, Pl.Pi³sudskiego    - 910.000 z³
 - Oznakowanie �cie¿ek rowerowych, remont chodników
   na ulicach: Odrodzenia, 1 Maja, Zamkowej, Ozimskiej,
   Pl.Pi³sudskiego, Orl¹t Lwowskich               + 610.000 z³
 - Modernizacja ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej
                                                                              + 300.000 z³

Dzia³ 750 - Administracja publiczna     + 38.000 z³
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)                                                                     + 38.000 z³
w tym:
- Wydatki bie¿¹ce                                           + 38.000 z³
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                     + 38.000 z³

- Komputeryzacja Urzêdu Miasta                 - 35.000 z³
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                  - 35.000 z³
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- Modernizacja budynków Urzêdu Miasta    + 35.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                 + 35.000 z³

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                   - 7.500 z³

Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe    - 31.200 z³
w tym:
- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 2             -
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia     + 3.500 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                  - 3.500 z³
w tym:
- Remont dachu i elewacji                                  - 3.500 z³
- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 6    + 9.600 z³
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                 + 28.600 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- 15.800 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 2.800 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                     - 400 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 9                        -
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                              + 10.000 z³
§ 4260 - Zakup energii                            - 10.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 10             -
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                               - 12.000 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                              + 10.000 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                + 2.000 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia    - 6.000 z³
§ 4260 - Zakup energii                             + 6.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 14          -
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                   - 4.000 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia   + 4.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                + 8.000 z³
 § 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                 - 8.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 16 + 23.000 z³
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                  + 6.000 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 17.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 20 + 20.900 z³
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                + 10.900 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- 6.000 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne- 1.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych              + 17.000 z³
w tym:
- Adaptacja pomieszczeñ na pracownie komputerowe

                                                                                        + 17.000 z³
- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 24   + 5.300 z³
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                  + 5.300 z³
- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 27 - remont pomiesz-

czeñ   na przedszkole                                      + 60.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych             + 60.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 28 - budowa sali gim-
nastycznej                                                             - 150.000 z³

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                         -   150.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 29       -
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych           + 20.000 z³
 § 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych            - 20.000 z³

Rozdzia³ 80110 - Gimnazja                        + 17.000 z³
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 - adaptacja pomieszczeñ
  na pracownie komputerowe            + 17.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych             + 17.000 z³

Rozdzia³ 80120 - Licea ogólnokszta³c¹ce + 40.000 z³
w tym:

- I Liceum Ogólnokszta³c¹ce - adaptacja pomieszczeñ
  na pracownie komputerowe             + 19.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych             + 19.000 z³

- IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce - adaptacja pomieszczeñ
  na pracownie komputerowe              + 21.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych              + 21.000 z³

- VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce                      -
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia    - 5.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych              + 16.000 z³
 § 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych               - 11.000 z³

Rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe             + 114.000 z³
w tym:

- Zespó³ Szkó³ Mechanicznych - adaptacja pomieszczeñ
  na pracownie komputerowe               + 16.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych               + 16.000 z³

- Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych               + 35.000 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                               + 33.500 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne+ 1.300 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                     + 200 z³

- Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych   -
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                     - 2.400 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 2.400 z³
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                                    - 4.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                    + 4.000 z³

- Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 4                 + 63.000 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 63.000 z³
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                                   - 5.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                   + 5.000 z³

- ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja                           -
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej

szko³y lub innej niepublicznej placówki o�wiatowo - wychowaw-
czej                                                                                 - 78.900 z³

§ 2590 - Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla publicznych
szkó³ i innych publicznych placówek o�wiatowo - wychowaw-
czych                                                                                + 78.900 z³

Rozdzia³ 80134 - Szko³y zawodowe specjalne
                                                                                     + 3.300 z³
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 4                      + 3.300 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 3.300 z³

Rozdzia³ 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ     - 150.600 z³
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w tym:
- Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników o�wiaty

                                                                                            - 147.100 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- 147.100 z³

- Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta        - 3.500 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- 3.000 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne       - 500 z³

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia                               + 23.676 z³
Rozdzia³ 85158 - Izby wytrze�wieñ                  + 23.676 z³
- Izba Wytrze�wieñ - wydatki bie¿¹ce                  +  23.676 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 23.676 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                             + 20.135 z³
Rozdzia³ 85301 - Placówki opiekuñczo - wychowawcze
                                                                               +  38.612 z³

w tym:

- Dom Dziecka - wydatki bie¿¹ce                   - 61.486 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- 20.000 z³
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne        - 8.186 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  - 10.000 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                      - 1.000 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia         - 5.000 z³
§ 4220 - Zakup �rodków ¿ywno�ci                      - 7.000 z³
§ 4230 - Zakup leków i materia³ów medycznych    - 250 z³
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                                        - 750 z³
§ 4260 - Zakup energii                                   - 3.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                         - 500 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                      - 2.300 z³
§ 4430 - Ró¿ne op³aty i sk³adki                      - 1.500 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                    - 2.000 z³

- Dom Dziecka - dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañ-
stwa

  na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu+ 70.098 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 24.330 z³
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne        + 8.186 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne + 10.775 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                     + 1.107 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia        + 5.000 z³
§ 4220 - Zakup �rodków ¿ywno�ci                     + 7.000 z³
§ 4230 - Zakup leków i materia³ów medycznych   + 250 z³
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                                   + 4.150 z³
§ 4260 - Zakup energii                                 + 3.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                       + 500 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                      + 2.300 z³
§ 4430 - Ró¿ne op³aty i sk³adki                      + 1.500 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                   + 2.000 z³
- Pogotowie Opiekuñcze - wydatki bie¿¹ce      - 88.800 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia      - 20.000 z³
§ 4260 - Zakup energii                               - 20.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                  - 20.000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                  - 20.000 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                  - 8.800 z³
- Pogotowie Opiekuñcze - dotacja celowa otrzymana z

bud¿etu pañstwa   na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych po-
wiatu                                                                             + 118.800 z³

§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia    + 20.000 z³

§ 4260 - Zakup energii                             + 20.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                + 50.000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                + 20.000 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                 + 8.800 z³
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ    - 18.477 z³
- �rodki na wyprawki szkolne - dotacja celowa otrzymana

z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu ad-
ministracji rz¹dowej oraz  innych zadañ zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami                                           - 18.477 z³

§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne                  - 18.477 z³

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza     + 11.500 z³

Rozdzia³ 85404 - Przedszkola                   + 7.500 z³
w tym:
- Przedszkole Publiczne Nr 4                                           -
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- 3.500 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne   + 3.400 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 100 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 8                                           -
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 1.900 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    - 1.100 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                         - 800 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 42                      + 4.000 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 4.000 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 44                    + 3.500 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 3.000 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne     + 500 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 46                            -
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 1.000 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    - 1.000 z³
Rozdzia³ 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego
                                                                                  + 4.000 z³

w tym:
- Miêdzyszkolny O�rodek Sportowy                              -
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 2.900 z³
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne         - 3.500 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne       + 500 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 100 z³

- M³odzie¿owy Dom Kultury                                 + 4.000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                     + 4.000 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                 + 54.000 z³

Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ     + 54.000 z³
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                + 54.000 z³

w tym:
- Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Królewskiej+ 304.000 z³
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gos³awicach  -  200.000 z³
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Portowej  - 50.000 z³

Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport                  + 72.610 z³

Rozdzia³ 92604 - Instytucje kultury fizycznej      + 72.610 z³
- Miejski Zarz¹d Obiektów Rekreacyjnych - dotacja

                                                                                             + 72.610 z³
§ 2610 - Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bu-

d¿etowego lub gospodarstwa pomocniczego           + 72.610 z³
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§ 3.W za³¹czniku nr 9 do uchwa³y Nr LVII/693/2002 Rady
Miasta Opola z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu miasta Opola na 2002 rok ustala siê aktualny plan przy-
chodów i wydatków �rodków specjalnych miasta Opola w 2002 roku:

              Plan przychodów    Plan wydatków

- Licea ogólnokszta³c¹ce 974.100 z³      969.300 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne                                 56.400 z³
- Szko³y zawodowe             376.200 z³      389.500 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne                    10.400 z³
- Placówki wychowania pozaszkol. 750.300 z³      750.300 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne                     3.100 z³
- zakupy inwestycyjne                                12.000 z³
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa    700 z³           700 z³
- Ogród Zoologiczny                  75.000 z³      75.000 z³ .

§ 4. W za³¹czniku nr 11 do uchwa³y Nr LVII/693/2002 Rady

Miasta Opola z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu miasta Opola na 2002 rok ustala siê aktualne stawki
dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarz¹du Obiektów Re-
kreacyjnych w Opolu:

- Kryta P³ywalnia                            78,80 z³

- Hala Widowiskowo - Sportowa 118,20 z³

- Sztuczne Lodowisko                         228,35 z³

- Basen Letni                                          98,75 z³.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Opola.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym   dla aktów prawa miejsco-
wego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Opola

Ewa Gajek

 Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),  art. 109, art. 124 ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr
155 poz. 1014 z pó�n. zm.), art. 3 pkt 6, i 8, art.4 pkt 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U.  Nr 150 poz. 983  z
pó�n. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr 299/XXIX/2001 Rady Miej-
skiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu miasta i gminy na 2002r. - Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§  1. Zwiêkszyæ ogóln¹ kwotê dochodów bud¿etowych
do kwoty                                                                        15.781.425 z³

czyli o kwotê                                                               66.813 z³
z tytu³u  ponadplanowych dochodów

W dz. 700   Gospodarka mieszkaniowa            25.000 z³
w rozdz. 70005     Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                                                   25.000 z³
§ 084                     Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników

maj¹tkowych                                                                         25.000 z³
(plan po zmianach- 216.044 z³)

 z tytu³u zwiêkszenia dotacji

W dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa               14.448 z³
w rozdz. 70012     Agencja w³asno�ci Rolnej Skarbu Pañ-

stwa                                                                                       14.448 z³

§ 270   �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-
cych gmin,(zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów,  województw, pozyskane z innych �róde³ 14.448 z³
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Uchwa³a Nr 338/XXXV/2002
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 17 wrze�nia 2002r.

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

W dz. 853   Opieka spo³eczna                             27.365 z³
w rozdz. 85314    Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia     spo³eczne                                                9.195 z³

§ 201  Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ  zleconych gminie ustawami                      9.195 z³

w rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                 18.170 z³
§ 203   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê    w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)   18.170 z³

§  2. Zwiêkszenia dochodów dokonuje siê na podstawie
otrzymanych decyzji Nr FB. I-ML-3011-I-38/02 i FB. I-UP-3011-I-
35/02 Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego oraz otrzymania �rod-
ków z Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa na do¿ywianie
uczniów z rodzin popegeerowskich (14.448 z³) jak równie¿ zwiêk-
szono dochody z tytu³u wypracowania ponadplanowych docho-
dów z tytu³u sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych.

§  3. W zwi¹zku ze zwiêkszeniem planu dochodów, zwiêk-
sza siê równie¿ plan wydatków bud¿etowych w kwocie 66.813 z³

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa              25.000 z³
w rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                                                           25.000 z³
 a) wydatki bie¿¹ce                                                   25.000 z³
   w tym:
 1/ pozosta³e wydatki rzeczowe  - 25.000 z³
     (zakup us³ug pozosta³ych)
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W dz. 853 Opieka spo³eczna                                41.813 z³
w rozdz. 85314   Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne
zadania zlecone                                                          9.195 z³
 a) wydatki bie¿¹ce                                                         9.195 z³
   w tym:
   1/pozosta³e wydatki rzeczowe   - 9.195 z³
   (�wiadczenia spo³eczne)

w rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                    32.618 z³
 zadania w³asne
  a) wydatki bie¿¹ce                                                   32.618 z³
   w tym:
1/ pozosta³e wydatki rzeczowe                            - 32.618 z³
    (�wiadczenia spo³eczne).

§  4. Dokonaæ przeniesieñ w planie wydatków bud¿eto-
wych

W  dz. 750 Administracja publiczna                  24.930 z³
w rozdz. 75056    Spis powszechny i inne                       24.930 z³

   Zadania zlecone
 a)wydatki bie¿¹ce                                                        24.930 z³
   w tym:
zmniejszyæ:   1/wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                   - 24.930 z³

zwiêkszyæ:    2/pozosta³e wydatki rzeczowe - 24.930 z³
                         (ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych)

W dz. 801   O�wiata i wychowanie                       4.820 z³
w rozdz. 80113     Dowo¿enie uczniów do szkó³   4.820 z³
 a) wydatki bie¿¹ce                                                     4.820 z³
   w tym:
zwiêkszyæ:    1/ wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                    - 4.000 z³

zwiêkszyæ:     2/ pochodne od wynagrodzeñ        - 820 z³

zmniejszyæ:    3/ pozosta³e wydatki rzeczowe      - 4.820 z³
                           (zakup us³ug pozosta³ych)

W dz. 900     Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                      180.000 z³

z rozdz. 90001       Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                   180.000 z³

 b) wydatki maj¹tkowe                                           180.000 z³
   w tym:
1/" budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci

Kowale "   - 180.000 z³
do rozdz. 90005    Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu                                                                                180.000 z³

b) wydatki maj¹tkowe                                           180.000 z³
   w tym:
          1/ "zmiana systemu grzewczego miasta   z uwzglêd-

nieniem gazu ziemnego"                                             - 180.000 z³ .

§   5.Dokonaæ przeniesienia z rezerwy bud¿etowej w kwo-
cie (Rada So³ecka w Rozterku)                                            870 z³

Z dz. 758 Ró¿ne rozliczenia                                       870 z³
z rozdz. 75818      Rezerwy ogólne i celowe             870 z³
 a) wydatki bie¿¹ce                                                        870 z³
 w tym:
1/ pozosta³e wydatki rzeczowe - 870 z³
  (plan rezerwy po zmianach - 64.261 z³)

Do dz. 600  Transport i ³¹czno�æ                                 404 z³
do rozdz. 60016    Drogi publiczne gminne               404 z³

a) wydatki bie¿¹ce                                                          404 z³
w tym:
1/ pozosta³e wydatki rzeczowe - 404 z³
    (zakup us³ug pozosta³ych)

do dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                                 66 z³

do rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ                        66 z³
  a) wydatki bie¿¹ce                                                          66 z³
       w tym:
1/ pozosta³e wydatki rzeczowe - 66 z³
     (ró¿ne op³aty i sk³adki)

do dz. 926   Kultura fizyczna i sport                              400 z³
do rozdz. 92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu                                                                                           400 z³
   a) wydatki bie¿¹ce                                                        400 z³
   w tym:
  1/ pozosta³e wydatki rzeczowe - 400 z³
        (zakup nagród rzeczowych).

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

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zygmunt Chwaliñski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia  8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pó�n.
zm. ) oraz art. 110 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 104 z pó�n. zm.)- Rada
Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Ustala siê limity wydatków dla wieloletniego progra-
mu inwestycyjnego "Rozbudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹-
czami dla przysió³ku Kopalina".

I. £¹czny okres realizacji programu od m-ca sierpnia 2002 r. do
31grudnia 2003 r. na ³¹czn¹ kwotê   224.873,10 z³otych.

II. Realizatorem inwestycji wieloletniej pod nazw¹  " Roz-
budowa sieci wodoci¹gowej z  przy³¹czami dla przysió³ku Kopa-
lina" jest Urz¹d Gminy Strzeleczki.

III. Wysoko�æ wydatków w roku bud¿etowym 2002 wyno-
siæ bêdzie  :   12.000,00 z³otych.

IV. Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach wyniesie
                                                                             212.873,10 z³,
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 Uchwa³a  Nr   XLIX/279/2002
Rady Gminy Strzeleczki

    z dnia 12 wrze�nia  2002 r.

 w sprawie  korekty bud¿etu Gminy na rok 2002 dla inwestycji wieloletnich pod nazw¹
  " Rozbudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami dla przysió³ku Kopalina"

1)  w roku 2003 ogólna kwota wydatków wyniesie
212.873,10 z³, w tym   106.436,55 z³   z bud¿etu gminy oraz kwotê
106.436,55 z³ ze �rodków    stanowi¹cych dotacjê z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z programu SAPARD -
wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej.

§  2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Strzeleczki.

§  3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Strzeleczki.

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
                                                                               Piotr  Tomala

Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591; 2002r. Nr 23, poz. 220) oraz art.109,110,
116,124 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3 i 4 oraz art.128 ust.2 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U.z 1999 r.  Nr 155 poz. 1014 ; 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 102 poz. 1116)- Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co
nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie docho-
dów:

Dzia³  700  -  Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
 § 084 - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów sk³adników maj¹t-

kowych                                                             o kwotê    1.000,00 z³.
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Uchwa³a Nr  XLIX/280/2002
 Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  12 wrze�nia  2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie docho-
dów:

Dzia³  700  -  Gospodarka mieszkaniowa
           rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami
§ 092  - pozosta³e odsetki                 o kwotê    1.000,00 z³

Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
§ 097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów     o kwotê   800,00 z³

Dzia³  756  -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i   od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci   prawnej

rozdz. 75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego, podat-
ku  od czynno�ci cywilno-prawnych oraz podatków i op³at lokal-
nych od osób prawnych i  innych jednostek organizacyjnych

§ 031 - podatek od nieruchomo�c   o kwotê    7.900,00 z³
rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego, podat-
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ku od czynno�ci cywilno-prawnych oraz podatków i op³at lokal-
nych od osób fizycznych

 § 045 - wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci
urzêdowe                                                         o kwotê       600,00 z³

   rozdz. 75619 - Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ
  § 046 - wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej o kwotê   3.500,00 z³

 Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
 § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom              o kwotê         594,00 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
 rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin  o kwotê    1.692,00 z³ .

§  3.Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków:

Dzia³  600  -  Transport i ³¹czno�æ
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 4270 - zakup us³ug remontowych    o kwotê    1.000,00 z³

Dzia³  700  -  Gospodarka mieszkaniowa
 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi
 § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek   bu-

d¿etowych                                                     o kwotê       2.500,00 z³
(wykup gruntu pod gara¿ami)

§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia  o kwotê   3.500,00 z³
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug     o kwotê      2.800,00 z³

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
 § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia    o kwotê 594,00 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne             o kwotê       1.692,00 z³

Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                             o kwotê       3.000,00 z³
(dokumentacja na o�wietlenie dróg).

§4. Planowane dochody bud¿etu gminy po zmianach wy-
nosz¹                                                                            9.708.970,00 z³

 Planowane przychody bud¿etu gminy po zmianach wy-
nosz¹                                                                            193.826,16 z³

Planowane wydatki bud¿etu gminy po zmianach wynosz¹
                                                                          9.562.063,16 z³
Planowane rozchody bud¿etu gminy po zmianach wyno-

sz¹                                                                                  340.210,00 z³.

§  5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Strzeleczki.

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
                                                                                        Piotr  Tomala

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.
1591;2002r. Nr 23, poz. 220) i art. 109 ustawy  z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z
pó�n. zm. ) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999
i 2000 (Dz. U. Nr 150 poz.938, Nr 162 poz.1119)- Rada Gminy
Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków:

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 4240 - pomoce naukowe i dydaktyczne   o kwotê    6.000,00 z³

Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
  rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
  § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug   o kwotê    6.000,00 z³
  rozdz. 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
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Uchwa³a  Nr   XLIX/281/2002
 Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  12 wrze�nia  2002 r.

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

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek i zak³adów bu-
d¿etowych                                                    o kwotê      38.000,00 z³

 (kanalizacja sanitarna)

Dzia³  921  -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug      o kwotê    1.000,00 z³.

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydatków :

Dzia³  630  -  Turystyka
rozdz. 63095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 2820 - dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie  lub

dofinansowanie zadañ zleconych do  realizacji stowarzyszeniom
                                                               o kwotê       1.000,00 z³

Dzia³  700  -  Gospodarka mieszkaniowa
 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug      o kwotê  3.000,00 z³

Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
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Dzia³  710  -  Dzia³alno�æ us³ugowa
rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug     o kwotê   4.000,00 z³

Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa

rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej

 § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na  za-
dania bie¿¹ce realizowane na podstawie   porozumieñ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego      o kwotê    15.000,00 z³

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek   bu-

d¿etowych                                                     o kwotê       6.000,00 z³
(zakup komputerów)

Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
 rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek i zak³adów  bu-

d¿etowych                                                    o kwotê        6.000,00 z³

Dzia³  926  -  Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2580 - dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie

zaliczonych do sektora finansów publicznych (LZS £owkowice)
                                                                o kwotê     16.000,00 z³

§  3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
                                                                          Piotr Tomala

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n.
zm.)-Zarz¹d Gminy w Skoroszycach   uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie dochodów:

W dziale 853 - Opieka spo³eczna

W rozdz.85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne

§ 201- Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami     o kwotê 5.517,-  z³
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Uchwa³a Nr 235/2002
Zarz¹du Gminy w Skoroszycach

z dnia 13 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:

W dziale  853 -    Opieka spo³eczna

W rozdz.  85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne

§ 3110- �wiadczenia spo³eczne              o kwotê        4.163,- z³
§ 4110- Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne-
                                                               o kwotê        1.354,- z³.

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

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

Wójt
Alina Baran

Na podstawie  art.  28 § 4 ordynacji  podatkowej  - ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997  r. ( Dz. U. Nr  137 poz. 926 ,Nr 160
poz.1083;  1998 r. Nr 106  poz.668 ;    1999 r. Nr 11, poz.95,  Nr 92
poz. 1062 ;  2000 r. Nr 94  poz. 1037, Nr 116, poz. 1216,  Nr 120
poz. 1268,  Nr 122  poz. 1315 ; 2001 r. Nr 16  poz. 166, Nr 39 poz.
459,  Nr 42  poz. 475,  Nr 110 poz. 1189,  Nr 125 poz. 1368,  Nr
130 poz.  1452 ; 2002 r. Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984  Nr 153
poz. 1271 )  w  zwi¹zku  z  art.  6 b  ustawy z  dnia  15 listopada 1984
r.  o podatku  rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr  94  poz.  431;  1994 r. Nr 1

121

Uchwa³a Nr  IV / 28 / 2002
 Rady  Gminy   Skarbimierz

  z dnia  27  grudnia  2002 r.

w sprawie  poboru  ³¹cznego  zobowi¹zania  pieniê¿nego  od osób  fizycznych  w formie  inkasa .

poz. 3,  1996 r. Nr 91 poz. 409; 1997 r. Nr 43 poz. 272 ,  Nr 137
poz. 926 ; 1998r.  Nr 108 poz. 681; 2001 r. Nr 81 poz. 875 ; 2002r.
Nr  200  poz. 1681 )  art. 6  ust. 8  ustawy  o podatku le�nym  z
dnia   30  pa�dziernika  2002 r.  ( Dz. U  Nr  200  poz.  1682 )   i  art.
6 ust  12 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991 r. o podatkach i
op³atach  lokalnych  ( Dz. U. 2002 r.  Nr 9 poz. 84 ;  Nr 200 poz.
1683 )- Rada  Gminy   Skarbimierz  uchwala,  co  nastêpuje :
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§  1 .Ustala siê pobór ³¹cznego  zobowi¹zania pieniê¿ne-
go  w  formie  inkasa  nale¿no�ci podatkowych , objêtych  ³¹cz-
nym  zobowi¹zaniem  pieniê¿nym .

§ 2.Na  inkasentów ³¹cznego  zobowi¹zania  pieniê¿nego
wyznacza siê so³tysów poszczególnych wsi , z wyj¹tkiem   so³ec-
twa  Prêdocin   -  na  inkasenta wyznacza siê Pani¹  Felicjê
Malewick¹.

§ 3.Inkasentom  przys³uguje  prowizja  w  wysoko�ci -  4 %
od   zainkasowanych  wp³ywów.

§ 4.Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
Skarbimierz.

§ 5.Traci  moc  uchwa³a  Nr  X/92/99 z dnia 29  grudnia
1999r. w sprawie poboru  ³¹cznego  zobowi¹zania  pieniê¿nego
w  formie  inkasa  oraz  zasad  wynagrodzenia  za  inkaso , wraz
ze zmianami w  uchwale  Nr  XXIV /230/2001  Rady  Gminy  Brzeg
z  dnia 26 kwietnia  2001 r.,  uchwale  Nr  XXXI  /309/2002  Rady
Gminy  Skarbimierz  z dnia  21 czerwca 2002 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na podstawie  art. 28 §   4 ordynacji podatkowej - ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 , Nr 160 poz.
1083; 1998r. Nr 106 poz. 668; 1999 r. Nr 11 poz. 95, Nr 92 poz.
1062;  Nr 94  poz. 1037, Nr 116 poz. 1216  Nr 120 poz. 1268 ,Nr
122  poz. 1315;  2001 r. Nr 16 poz. 166,  Nr 39 poz. 459,  Nr 42
poz. 475 , Nr   110 poz. 1189,  Nr 125  poz. 1368, Nr 130 poz.
1452; 2002 r. Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271 )  w
zwi¹zku  art. 6 ust 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach  lokalnych  (  Dz. U.  2002 r. Nr  9 poz.   84  ;  Nr  200  poz.
1683  ) -  Rada  Gminy  Skarbimierz  uchwala , co  nastêpuje  :

§  1. Ustala  siê  pobór  podatku  od  nieruchomo�ci, od
osób  fizycznych  w  formie  inkasa.

§ 2.Na  inkasentów  wyznacza  siê  so³tysów  poszczegól-
nych   wsi, z wyj¹tkiem  so³ectwa Prêdocin  -  na  inkasenta
wyznacza siê   Pani¹   Felicjê  Malewick¹.
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Uchwa³a Nr IV / 29 / 2002
Rady    Gminy    Skarbimierz

z   dnia   27   grudnia   2002 r.

w  sprawie  poboru   podatku  od  nieruchomo�ci, od  osób  fizycznych  w  formie  inkasa.

§ 3 . Inkasentom przys³uguje prowizja w wysoko�ci  4 %
od  zainkasowanych wp³ywów.

§ 4. Wykonanie  uchwa³y  powierza siê  Wójtowi  Gminy
Skarbimierz.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr  XXV/147/93 Rady  Gminy w Brzegu
z dnia 29 grudnia 1993r. w  sprawie  poboru  podatku  od  nieruchomo-
�ci  od  osób fizycznych , oraz  uchwa³a Nr  XXIV/231/ 2001  Rady
Gminy Brzeg  z  dnia  26  kwietnia  2001 r.  i   Nr  XXXI/308/ 2002  Rady
Gminy Skarbimierz  z  dnia  21 czerwca 2002 r.  wprowadzaj¹ce
zmiany  w  so³ectwie  Prêdocin  i  Bierzów.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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Na  podstawie  art. 7 ust. 3  ustawy  z  dnia  12  stycznia
1991 r.  o  podatkach  i  op³atach  lokalnych  /Dz.U. z  2002 r. Nr 9
poz.  84 , Nr  200  poz.  1683 /-  Rada  Gminy  Skarbimierz
uchwala,  co  nastêpuje :

 § 1. Zwalnia  siê  z  podatku  od  nieruchomo�ci  budynki ,
budowle  i  grunty  zakupione  do  prowadzenia   dzia³alno�ci
gospodarczej  ,  które  wcze�niej  nie  by³y  do  niej  wykorzystywa-
ne .  Zwolnienie  obejmuje  okres  3  lat  i  wynosi  80 %  kwoty
nale¿nego  podatku  od  nieruchomo�ci

 § 2. 1 .  Zwalnia  siê  z  podatku  od  nieruchomo�ci  :
budynki , budowle  i  grunty  wykorzystywane  do  prowadzenia
dzia³alno�ci  gospodarczej  w  zwi¹zku    z    zatrudnianiem
mieszkañców  z  terenu  Gminy  Skarbimierz ,  a  okres  zatrudnienia
jest  nie  krótszy ni¿   6  m-cy ,   wed³ug  poni¿szych  zasad :

    -   do  10  osób  zmniejszenie                     -  10 %  nale¿nego
podatku  rocznego

    -   od  10 - 25  osób  zmniejszenie             - 15 %  nale¿nego
podatku  rocznego

    -   od  25 - 50  osób  zmniejszenie              - 20 %  nale¿nego
podatku  rocznego

    -   od  51 - 80  osób  zmniejszenie              - 30 %  nale¿nego
podatku  rocznego

    -   od  81 - 100  osób  zmniejszenie     -  40 %  nale¿nego
podatku  rocznego

    -   od  101 - 500  osób  zmniejszenie   - 60 %  nale¿nego
podatku  rocznego

    -   ponad  501  osób  zmniejszenie    - 80 %  nale¿nego
podatku  rocznego .

2 .  Zwolnienie  z  podatku  od  nieruchomo�ci,  o  którym
mowa  w  ust. 1,  nie  mo¿e  przekroczyæ  25 % najni¿szego
wynagrodzenia  miesiêcznego  przeliczanego  w  skali  roku  na
ka¿dego  zatrudnionego  z  terenu  Gminy .

123

 Uchwa³a  Nr  IV / 30 / 2002
 Rady Gminy Skarbimierz

  z  dnia  27  grudnia  2002  r.

w  sprawie zwolnieñ z  podatku  od  nieruchomo�ci  na  terenie  Gminy  Skarbimierz..

  § 3.Zwalnia  siê  z  podatku  od  nieruchomo�ci  budynki,
,  budowle i  grunty  z  tytu³u   prowadzenia  inwestycji  w  zwi¹zku
z  prowadzon¹  dzia³alno�ci¹  gospodarcz¹  .

Zwolnienie  mo¿e  wynosiæ  50 %  nale¿nego  podatku
jednak  nie  wiêcej  ni¿  25 %  zainwestowanych  �rodków .

  § 4.  Zwalnia  siê  z   podatku   grunty , budynki  lub  ich
czê�ci  oraz  budowle  s³u¿¹ce wykonywaniu  zadañ   w³asnych
gminy,  w  tym   równie¿  realizowanych   przez  gminne  jednostki
organizacyjne, z  wyj¹tkiem  gruntów i  budowli  przeznaczonych
pod wysypiska  odpadów  komunalnych .

§ 5. Maksymalne  ³¹czne  zwolnienie  z  podatku  od  nieru-
chomo�ci  o  którym  mowa  w §  1 , 2  i  3,  nie  mo¿e  przekroczyæ
80 %  nale¿nego  rocznego  podatku .

§ 6. Zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomo�ci  o  których
mowa  w  §  1 , 2 i  3  nastêpuj¹  od  miesi¹ca  w  którym  podatnik
z³o¿y³  wniosek  o  zwolnienie  z  podatku  od  nieruchomo�ci  .

Do  wniosku  o  zwolnienie  z  tytu³u  zatrudnienia  nale¿y
do³¹czyæ  - listê zatrudnionych  z  terenu  Gminy  Skarbimierz .

Do  wniosku  o  zwolnienie  z  tytu³u  inwestowania  nale¿y
do³¹czyæ  rozliczenie  inwestycji ( rachunki , faktury ) .

 § 7. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
Skarbimierz .

 § 8. Traci  moc  uchwa³a  Rady  Gminy  Brzeg  Nr  XXVIII/
274/2001  z dnia  20 grudnia  2001 r.  w  sprawie  zwolnieñ  z
podatku  od  nieruchomo�ci .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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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, 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                                                               w kwocie 7 929 z³.

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                   w kwocie 7 929 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
                                                                      w kwocie 7 929 z³.

§  2. Zmniejsza siê bud¿et miasta i gminy po stronie
wydatków                                                           w kwocie 3 000 z³

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo i ochrona przeciwpo¿arowa
                                                                    w kwocie 3 000 z³
Rozdzia³ 75414 Obrona cywilna            w kwocie 3 000 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 3 000 z³.

§  3. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie wy-
datków                                                              w kwocie 10 929 z³

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo i ochrona przeciwpo¿arowa
                                                                     w kwocie 3 000 z³
Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne  w kwocie 3 000 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 3 000 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                 w kwocie  7 929 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 7 929 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 7 929 z³.
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Uchwa³a Nr 128/205/2002
Zarz¹du Miasta i Gminy w Uje�dzie

z dnia 18 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 128/205/2002 z 18 wrze�nia 2002 r.

Do §  1 Zwiêkszenie planu dochodów w kwocie 7 929 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna w kwocie 7 929 z³, pismo
OUW z dnia 5 wrze�nia 2002 r., Nr FB.I-ML-3011-I-38/02, w spra-
wie zwiêkszenia planu dotacji celowej na realizacjê   w³asnych
zadañ w kwocie 7 929 z³

Do §  2 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 3 000 z³

Dzia³ 754 rozdz. 75414 w kwocie 3 000 z³, przeniesienie
�rodków

Do §  3 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 10 929 z³

Dzia³ 754 rozdz. 75412 w kwocie 3 000 z³, zakup syreny
alarmowej dla Jaryszowa

Dzia³ 853 rozdz. 85395 w kwocie  7 929 z³, do¿ywianie
uczniów.

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; 1994 r.
Nr 1 , poz. 3; 1996 r. Nr 91, poz. 409; 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr
137, poz. 926; 1998 r. Nr 108, poz. 681; 2001 r. Nr 81, poz. 875;
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Uchwa³a Nr  III/14/2002
Rady Gminy w Walcach

z dnia 16 grudnia 2002 r.

 w sprawie trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia z podatku rolnego  gruntów gospodarstw rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej.

2002 r. Nr 200, poz.1680) 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)  -Rada Gminy w Wal-
cach uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.1. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospo-
darstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, przys³u-
guje na wniosek podatnika z³o¿ony w Urzêdzie Gminy Walce w
terminie do 31 stycznia w roku, w którym ma byæ zastosowane
zwolnienie.

2. Wniosek powinien zawieraæ :
a) numer, klasê i powierzchniê dzia³ki, na której zaprze-

stano produkcji rolnej,
b) okres wy³¹czenia z produkcji rolnej,
c) o�wiadczenie co do braku mo¿liwo�ci wydzier¿awienia

gruntu.

§ 2. Grunt na którym dokonany jest zbiór p³odów rolnych
lub wypas, nie uwa¿a siê za grunt podlegaj¹cy zwolnieniu od
podatku rolnego.

§ 3. Dzia³ka gruntu rolnego na której zaprzestano produk-
cji rolnej winna byæ oznaczona tablic¹ informacyjn¹.

§ 4. W czasie od³ogowania grunt winien byæ odchwasz-
czany co najmniej dwa razy w roku, tj. do 30 kwietnia i do 31 lipca
celem uniemo¿liwienia rozsiewania siê nasion chwastów i gro-
madzenia siê gryzoni lub powinno siê utrzymywaæ grunt w czar-
nym ugorze.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2002 r. traci moc uchwa³a
Nr VII/38/95 z dnia 6 lutego 1995 r. Rady Gminy w Walcach
w sprawie trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia z podat-
ku rolnego u¿ytków rolnych gospodarstw rolnych, na których za-
przestano produkcji rolnej na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Kubicz

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 :    15.455 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna         o  kwotê :     15.455 z³

rozdz.85315 § 203 - dodatki  mieszkaniowe - dotacja  ce-
lowa   przekazana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  w³asnych
zadañ  bie¿¹cych  gminy                               o  kwotê :      2.819 z³

rozdz.85395 § 203 - pozosta³a  dzia³alno�æ - dotacja  celo-
wa       przekazana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  w³asnych
zadañ  bie¿¹cych  gminy - na  do¿ywianie   uczniów  zgodnie  z
"Rz¹dowym  programem  wspierania  gmin  w  do¿ywianiu
uczniów"                                                          o  kwotê :    12.636 z³.

§  2. Zwiêkszyæ  plan   wydatków     o  kwotê :     15.455 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna         o  kwotê :      15.455 z³

rozdz.85315 § 3110 - dodatki  mieszkaniowe - �wiadcze-
nia    spo³eczne                                             o  kwotê :        2.819 z³
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    Uchwa³a  Nr  283 /2002
Zarz¹du  Miejskiego  w  Zdzieszowicach

  z  dnia  19  wrze�nia  2002r.

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

rozdz.85395 § 3110 - pozosta³a  dzia³alno�æ - �wiadcze-
nia      spo³eczne - do¿ywianie  uczniów  zgodnie z  "Rz¹dowym
programem  wspierania  gmin  w  do¿ywianiu  uczniów"

                                                              o  kwotê :     12.636 z³

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

1.Urz¹d  Miejski

Zwiêkszyæ  plan  dochodów              o  kwotê :     15.455 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna          o  kwotê :     15.455 z³

rozdz.85395 § 203  / do¿ywianie  uczniów /  o  kwotê :    12.636 z³

rozdz.85315 § 203 / dodatki  mieszkaniowe /  o  kwotê :  2.819 z³

Zwiêkszyæ  plan  wydatków              o  kwotê :        2.819 z³
w dz.853 rozdz.85315 § 3110
 / dodatki  mieszkaniowe /.

2. Miejsko-Gminny  O�rodek  Pomocy  Spo³ecznej

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                o  kwotê :     12.636 z³
w dz.853 rozdz.85395 § 3110
   / do¿ywianie  uczniów /.

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

                                                                           wz. Burmistrza
                                                             Krzysztof  Krzywkowski
                                                                 Zastêpca Burmistrza



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 4       Poz. 127- 246 -

§ 1. Stwierdza siê, i¿:
- Rada Powiatu w Kluczborku uchwa³¹ Nr I/7/2002 z dnia

14 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Jana Leszka Wi¹cka w Okrêgu wyborczym  Nr 4 z listy Nr 3
- Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, wskutek pisemnego zrze-
czenia siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Powiatu w
Kluczborku podjê³a uchwa³ê Nr II/8/2002 z dnia 28 listopada
2002 r. w sprawie wst¹pienia na radnego Pana Mieczys³awa
Czapliñskiego w Okrêgu wyborczym Nr 4, który z tej samej listy
w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utra-
ci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Miasta Opola uchwa³¹ Nr I/2/2002 z dnia 18 listo-
pada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego Pana
Ryszarda Zembaczyñskiego w Okrêgu wyborczym Nr 5 z listy
Nr 10 - KWW R. Zembaczyñskiego, wskutek pisemnego zrze-
czenia siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Miasta Opo-
la podjê³a uchwa³ê Nr II/3/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w
sprawie wst¹pienia na radnego Pana Arkadiusza Wi�niewskie-
go w Okrêgu wyborczym Nr 5, który z tej samej listy w wyborach
uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa
wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Brzegu uchwa³¹ Nr I/3/2002 z dnia
19 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Wojciecha Huczyñskiego w Okrêgu wyborczym Nr 1 z listy
Nr 9 - KWW Platforma Sprawiedliwo�ci, wskutek pisemnego
zrzeczenia siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Miejska
w Brzegu podjê³a uchwa³ê Nr II/5/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie wst¹pienia na radnego Pana Mariusza Soko³owskiego
w Okrêgu wyborczym Nr 1, który z tej samej listy w wyborach
uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa
wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Namys³owie uchwa³¹ Nr II/7/2002 z dnia
10 grudnia 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Adama Maci¹ga w Okrêgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 9 - KW
Forum Rozwoju Ziemi Namys³owskiej, wskutek pisemnego zrze-
czenia siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Miejska w
Namys³owie podjê³a uchwa³ê Nr III/25/2002 z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie wst¹pienia na radnego Pana Jaros³awa Iwa-
nyszczuka w Okrêgu wyborczym Nr 1, który z tej samej listy w
wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa wybieralno�ci.
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z dnia 10 stycznia 2003 r.

w sprawie obsadzenia mandatów radnych.

- Rada Miejska w Namys³owie uchwa³¹ Nr II/8/2002 z dnia
10 grudnia 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Micha³a Ilnickiego w Okrêgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 6 -
Komitet Wyborczy PSL, wskutek pisemnego zrzeczenia siê man-
datu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Miejska w Namys³owie pod-
jê³a uchwa³ê Nr III/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
wst¹pienia na radnego Pana Dariusza G³¹ba w Okrêgu wybor-
czym Nr 3, który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Namys³owie uchwa³¹ Nr II/9/2002 z dnia
10 grudnia 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Tadeusza Jaroszewskiego w Okrêgu wyborczym Nr 1 z
listy Nr 10 - Komitet Wyborczy NRS, wskutek pisemnego zrze-
czenia siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Miejska w
Namys³owie podjê³a uchwa³ê Nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie wst¹pienia na radnego Pana Miros³awa Ma-
rynowicza w Okrêgu wyborczym Nr 1, który z tej samej listy w
wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa wybieralno�ci.

§ 2.Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pó�n.
zm.) podaje siê do wiadomo�ci informacjê o wst¹pieniu:

- Mieczys³awa Czapliñskiego - na wakuj¹cy mandat rad-
nego Rady Powiatu w Kluczborku

- Arkadiusza Wi�niewskiego - na wakuj¹cy mandat rad-
nego Rady Miasta Opola

- Mariusza Soko³owskiego - na wakuj¹cy mandat radne-
go Rady Miejskiej w Brzegu

- Jaros³awa Iwanyszczuka - na wakuj¹cy mandat radnego
Rady Miejskiej w Namys³owie

- Dariusza G³¹ba - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Miejskiej w Namys³owie

- Miros³awa Marynowicza - na wakuj¹cy mandat radnego
Rady Miejskiej w Namys³owie.

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

Komisarz  Wyborczy
   Ryszard Janowski



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 4         Poz. 128- 247 -

§ 1. Stwierdza siê, i¿:

- Rada Powiatu Krapkowickiego uchwa³¹ Nr I/1/2002 z
dnia 18 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu rad-
nego Pana Joachima Wojtala w Okrêgu wyborczym Nr 2 z listy
Nr 9 - Mniejszo�æ Niemiecka, wskutek pisemnego zrzeczenia
siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Powiatu Krapko-
wickiego podjê³a uchwa³ê Nr II/13/2002 z dnia 28 listopada 2002 r.
w sprawie wst¹pienia na radnego Pana Bernarda Smiatek w
Okrêgu wyborczym Nr 2, który z tej samej listy w wyborach uzy-
ska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybie-
ralno�ci.

- Rada Powiatu Strzeleckiego uchwa³¹ Nr I/1/2002 z dnia
18 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Wernera Ma³ka w Okrêgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 3 -
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, wskutek pisemnego zrze-
czenia siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Powiatu
Strzeleckiego podjê³a uchwa³ê Nr II/13/2002 z dnia 27 listopada
2002 r. w sprawie wst¹pienia na radnego Pana Jana Cie�lika w
Okrêgu wyborczym Nr 3, który z tej samej listy w wyborach uzy-
ska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybie-
ralno�ci.

- Rada Powiatu w Prudniku uchwa³¹ Nr I/3/2002 z
dnia 16 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu
radnego Pana Józefa Skiby w Okrêgu wyborczym Nr 2 z listy
Nr 12 - KWW Nasza Ziemia, wskutek pisemnego zrzeczenia siê
mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Powiatu w Prudniku
podjê³a uchwa³ê Nr II/4/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w spra-
wie wst¹pienia na radnego Pan Andrzeja Sza³a w Okrêgu wy-
borczym Nr 2, który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Powiatu w Prudniku uchwa³¹ Nr I/2/2002 z dnia
16 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu rad-
nego Pana Arnolda Hindery w Okrêgu wyborczym Nr 3 z listy
Nr 12 - KWW Nasza Ziemia, wskutek pisemnego zrzeczenia siê
mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Powiatu w Prudniku
podjê³a uchwa³ê Nr II/5/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w spra-
wie wst¹pienia na radnego Pana Marka Gaworek w Okrêgu
wyborczym Nr 3, który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolej-
no najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Prudniku uchwa³¹ Nr I/4/2002 z dnia
18 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radne-
go Pana Czes³awa Dumkiewicza w Okrêgu wyborczym Nr 1 z
listy Nr 11 - KWW Nasza Ziemia, wskutek pisemnego zrzecze-
nia siê mandatu. Wobec powy¿szego, Rada Miejska w Prudni-
ku podjê³a uchwa³ê Nr II/5/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w
sprawie wst¹pienia na radnego Pani Jadwigi Harasymowicz w
Okrêgu wyborczym Nr 1, która z tej samej listy w wyborach uzy-
ska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa wy-
bieralno�ci.

- Rada Miejska w G³ucho³azach uchwa³¹ Nr I/2/2002 z
dnia 18 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu rad-
nego Pana Edwarda Szupryczyñskiego w Okrêgu wyborczym
Nr 2 z listy Nr 8 - "KWW Samorz¹dowy Blok Wyborczy", wskutek
pisemnego zrzeczenia siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym,
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z dnia 10 stycznia 2003 r.

w sprawie obsadzenia mandatów radnych.

Rada Miejska w G³ucho³azach podjê³a uchwa³ê Nr II/4/2002 z
dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wst¹pienia na radnego Pan
Micha³a Koszut w Okrêgu wyborczym Nr 2, który z tej samej listy
w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utra-
ci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Kêdzierzynie-Ko�lu uchwa³¹ Nr I/1/2002
z dnia 19 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu
radnego Pana Wies³awa Kazimierza F¹fary w Okrêgu wybor-
czym Nr 1 z listy Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP,
wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu. W zwi¹zku z po-
wy¿szym Rada Miejska w Kêdzierzynie-Ko�lu podjê³a uchwa³ê
Nr II/12/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wst¹pienia na
radnego Pana Wojciecha Jagie³³ê w Okrêgu wyborczym Nr 1,
który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Krapkowicach uchwa³¹ Nr II/10/2002 z
dnia 27 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu rad-
nego Pana Andrzeja Kasiury w Okrêgu wyborczym Nr 2 z listy Nr
14 - KWW "Dla Otmêtu", wskutek pisemnego zrzeczenia siê
mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Miejska w Krapkowi-
cach podjê³a uchwa³ê Nr III/12/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r. w
sprawie wst¹pienia na radnego Pana Grzegorza Józefa Chro-
miñskiego w Okrêgu wyborczym Nr 2, który z tej samej listy w
wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Nysie uchwa³¹ Nr II/9/2002 z dnia 4 grudnia
2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego Pan Krzysz-
tofa G³owackiego w Okrêgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 2 - Komitet
Obywatelski Ziemi Nyskiej, wskutek pisemnego zrzeczenia siê
mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Miejska w Nysie pod-
jê³a uchwa³ê Nr III/19/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
wst¹pienia na radnego Pani Wandy D³uszyñskiej-Janik w Okrê-
gu wyborczym Nr 1, która z tej samej listy w wyborach uzyska³a
kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa wybieral-
no�ci.

- Rada Miejska w Kêdzierzynie-Ko�lu uchwa³¹ Nr II/11/2002
z dnia 5 grudnia 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu rad-
nego Pani Brygidy Kolendy-£abu� w Okrêgu wyborczym Nr 2 z
listy Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, wskutek pi-
semnego zrzeczenia siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym, Rada
Miejska w Kêdzierzynie-Ko�lu podjê³a uchwa³ê Nr III/20/2002 z
dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wst¹pienia na radnego Pana
Jerzego Drzewieckiego w Okrêgu wyborczym Nr 2, który z tej
samej listy w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³o-
sów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

§ 2. Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pó�n.
zmianami) podaje siê do wiadomo�ci informacjê o wst¹pieniu:

- Bernarda Smiatka - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Powiatu Krapkowickiego

- Jana Cie�lika - na wakuj¹cy mandat radnego Rady Po-
wiatu Strzeleckiego
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- Andrzeja Sza³a - na wakuj¹cy mandat radnego Rady Po-
wiatu Prudnickiego

- Marka Gaworka - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Powiatu Prudnickiego

- Jadwigi Harasymowicz - na wakuj¹cy mandat radnego
Rady Miejskiej w Prudniku

- Micha³a Koszuta - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Miejskiej w G³ucho³azach

- Wojciecha Jagie³³y - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

- Grzegorza Józefa Chromiñskiego - na wakuj¹cy mandat
radnego Rady Miejskiej w Krapkowicach

- Wandy D³uszyñskiej-Janik - na wakuj¹cy mandat radne-
go Rady Miejskiej w Nysie

- Jerzego Drzewieckiego - na wakuj¹cy mandat radnego
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu.

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

Komisarz  Wyborczy
   Tadeusz Dominczyk

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 i Nr
158, poz. 1042;  1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz. 1126;  1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255; 2000 r. Nr 43, poz. 489,  Nr 48, poz. 555 i 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 i 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 i Nr 169, poz. 1387),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia
15 pa�dziernika 2002 r. Zak³adów Przemys³u Bawe³nianego
"FROTEX" S.A. z siedzib¹ w Prudniku, posiadaj¹cych staty-
styczny numer identyfikacyjny REGON: 530 559 530 , zwanych w
dalszej czê�ci decyzji "Zak³adem" w sprawie zatwierdzenia tary-
fy dla ciep³a postanawiam:

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienio-
ny Zak³ad, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce
projektowan¹ efektywno�æ funkcjonowania Zak³adu oraz zmianê
warunków prowadzenia przez ten Zak³ad dzia³alno�ci gospodarczej
w pierwszym roku stosowania taryfy  w stosunku do roku kalendarzo-
wego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy:

a) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci minus 2,32%,

b) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci minus 2,14%,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
31 marca 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, na wniosek Zak³adów Przemys³u Bawe³nianego
"FROTEX" S.A. z siedzib¹ w Prudniku posiadaj¹cych udzielone
dnia 28 pa�dziernika 1998 r. koncesje: na wytwarzanie ciep³a nr
WCC/432/1134/U/OT-6/98/TT oraz na przesy³anie i dystrybucjê
ciep³a nr PCC/452/1134/U/OT-6/98/TT, ze zmian¹ z dnia 19 sierp-
nia 1999 r. nr PCC/452/S/1134/U/3/99 r., w dniu 17 pa�dziernika
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z  dnia 17 stycznia 2003 r.

Nr OWR-820/1134-B/7/2002/I/MB

2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w spra-
wie zatwierdzenia I taryfy dla ciep³a, ustalonej przez ten Zak³ad.

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 Zak³ad opraco-
wa³ 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 szczegó³o-
wych 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
Zak³ad na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia dzia-
³alno�ci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy
na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Za-
k³ad w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok sto-
sowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projektowa-
nej efektywno�ci funkcjonowania Zak³adu oraz stosownie do
zmiany warunków prowadzenia przez ten Zak³ad 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.

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.
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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-za-
chodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energety-
ki - ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wro-
c³aw.

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 17 stycznia 2003 r.
Nr OWR-820/1134-B/7/2002/I/MB

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 i Nr 162,  poz. 1126;
1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255;
2000 r.  Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099; 2001 r.
Nr 154, poz. 1800 i 1802; 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
984, Nr 129, poz. 1102 i 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),

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 Przemys³u Bawe³nianego "FROTEX" S.A. z siedzib¹ w Prud-
niku, prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwa-
rzania, 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  energetycz-
nego,

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
dostarczanego 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 cie-
p³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiek-
cie,

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 Prudnika t obl. zew. = -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 na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzêdu Regula-
cji  Energetyki koncesji z dnia 28 pa�dziernika 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/432/1134/U/OT-6/98/TT,
- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/452/1134/U/OT-

6/98/TT, ze zmian¹ z dnia 19 sierpnia1999 r. nr PCC/452/S/1134/
U/3/99.
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3. Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe.

Zgodnie z postanowieniami §10 rozporz¹dzenia taryfowe-
go, w taryfie wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy taryfowe:

Grupa odbiorców Charakterystyka odbiorcy

Pz

Odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w postaci pary wodnej bezpo�rednio ze �ród³a ciep³a
zlokalizowanego w Prudniku przy ulicy Nyskiej 10.

Ps

Odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w postaci pary wodnej ze �ród³a
ciep³a zlokalizowanego w Prudniku przy ulicy Nyskiej 10, za po�rednictwem sieci ciep³owniczej sprzedawcy.

4. Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at:
4.1. Ceny i stawki op³at za ciep³o

Grupa Pz

          W ysoko�æ cen

          i  staw ek op ³at
W yszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/M W /rok 55 683,36 67 933,70

Cena za zam ówion¹ m oc ciep ln¹

rata m iesiêczna 4 640,28 5 661,14

Cena ciep ³a z³/GJ 15,16 18,50

Cena no�nika ciep³a z³/m 3
8,64 10,54

z³/M W /rok 7 500,91 9 151,11

Stawka op ³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata m iesiêczna 625,08 762,60

Stawka op ³aty zm iennej

za us³ugi przesy³owe
z³/GJ 2,03 2,48

z ³/punkt po miarow y/rok 154,44 188,42

Stawka op ³aty abonam entowej

rata m iesiêczna 12,87 15,70

Grupa Ps

* - ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów
i us³ug w wysoko�ci 22%.

Wysoko�æ cen

Wyszczególnienie Jednostki

netto BRUTTO*

z³/MW/rok 55 683,36 67 933,70

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 4 640,28 5 661,14

Cena ciep³a z³/GJ 15,16 18,50

Cena no�nika ciep³a z³/m3
8,64 10,54
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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 zm.),
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 sieci ciep³owniczej lub instalacjach odbiorczych,
ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w wê�le cieplnym, albo in-
nych miejscach okre�lonych w umowach, 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.

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.

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:
Zawarte w taryfie ceny i stawki op³at ustalone dla standar-

dów jako�ciowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okre�lone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-

zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania opustów przys³uguj¹-

cych odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w roz-

dziale 4 rozporz¹dzenia 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.
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O�WIADCZENIE   STRON

z dnia 25 pa�dziernika 2002 r.

 dotycz¹ce zmiany Kontraktu Wojewódzkiego  z dnia 19 czerwca 2001 r. , zmienionego "Porozumieniem w sprawie
zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego",  zawartym dnia 13 czerwca 2002 r. pomiêdzy Rad¹

Ministrów,  reprezentowan¹ przez Jacka Piechotê- Ministra Gospodarki a Samorz¹dem Województwa Opolskiego,  repre-
zentowanym przez Ryszarda Gallê - Marsza³ka Województwa Opolskiego.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr
48, poz. 550 z pó�n. zm.) Rada Ministrów reprezentowana przez
Jacka Piechotê, Ministra Gospodarki i Samorz¹d Województwa
Opolskiego, reprezentowany przez Ryszarda Gallê, Marsza³ka
Województwa Opolskiego, zgodnie o�wiadczaj¹, ¿e wprowa-
dzaj¹ do Kontraktu Wojewódzkiego zmienionego "Porozumie-
niem w sprawie zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Woje-
wództwa Opolskiego" nastêpuj¹ce zmiany:

I. Zmiany w ogólnych postanowieniach Kontraktu:
1) Art. 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Na realizacjê kontraktu Strony przeznaczaj¹ ³¹cznie

315.233,747 tys. z³"
2) Art. 10 otrzymuje brzmienie:
"Przewidywana wielko�æ �rodków na realizacjê kontraktu udo-

stêpnionych przez jednostki samorz¹du terytorialnego wynosi ³¹cznie
w 2001, 2002 i 2003 r. 80.336,16 z³. �ród³ami finansowania ze strony
jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ bud¿ety samorz¹dów:
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1) województwa,
2) powiatów,
3) gmin."
3) Art. 11 ust 1 otrzymuje brzmienie:
"Samorz¹d Województwa Opolskiego przeka¿e na reali-

zacje kontraktu 12.159,65 tys. z³:
1) w 2001 r. - 4.702,4 tys. z³
2) w 2002 r. - 4.285,85 tys. z³
3) w 2003 r. - 3.171,4 tys. z³
4) Art. 12 otrzymuje brzmienie:
"Art. 12
Przewidywana wielko�æ kwot udostêpnionych na realiza-

cjê kontraktu przez inne podmioty, z zastrze¿eniem art. 16 ust. 1,
wynosi 34.607 tys. z³

1) w 2001 r. - 1.644,9 tys. z³
2) w 2002 r. - 29.924,1 tys. z³
3) w 2003 r. - 3.038 tys. z³.

II. Zmiany w szczegó³owych postanowieniach Kontraktu:

Zmianie ulega § 3 za³¹cznika nr 3 i przyjmuje on postaæ
jak w za³¹czniku nr 2 do niniejszego o�wiadczenia stron.

1) Zmiany w podza³¹czniku nr 1 do za³¹cznika nr 3:

Zmianie ulegaj¹ odpowiednie zapisy karty dzia³ania 2.1
Modernizacja i rozbudowa systemu komunikacji drogowej i
przybieraj¹ one postaæ:

Zmianie ulegaj¹ odpowiednie zapisy karty dzia³ania 2.7
Wspieranie rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw i przy-
bieraj¹ one postaæ:

FINANSOWANIE (dane w tabelach podawaæ w tys. z³)
Zbiorcza tabela finansowa:
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FINANSOWANIE (dane w tabelach podawaæ w tys. z³)
Zbiorcza tabela finansowa:

�ród³a finansowania Dzia³ania

Udzia³ Wspóln.
Europejskiej

Udzia³ publicznych �rodków krajowych
Okres

£¹cznie
Phare

CBC

Phare

ESC

£¹cz
nie

£¹cznie
bud¿.

Pañstwa
Bud¿.

Wojew.

Bud¿.
Powiat.*

bud¿.
Gmin.*

inne np.

fund.cel.

sektor

prywatny

2001 12916,4 12 916,4 5448,2 3468,2 4 000

2002 11 754,45 11 754,45 6293,6 460,85 5 000

2003 601,8 601,8 601,8

¹cznie 25 272,65 25 272,65 12343,6 3929,05 9000

�ród³a finansowania Dzia³ania

udzia³
Wspóln.Europejskiej

udzia³ publicznych �rodków krajowych
Okres

£¹cznie
Phare

CBC

Phare

ESC
³¹cznie £¹cznie

bud¿.
Pañstwa

Bud¿.
Wojew.

bud¿.
powiat.*

bud¿.
gmin.*

inne np.

fund.cel.

sektor

prywatny

2001 565,8 565,8 49,4 330 186,4

2002 1119,5 1119,5 648 471,5

2003 599,8 599,8 562,8 37

Wg

bud¿etu
Phare 2001

22251 5752 5752 4000 2388 1612 12499

£¹cznie 24536,1 5752 5752 6285,1 3648,2 1942 694,9 12499
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wych kart zadañ nie bêdzie siê równaæ zapisom w powy¿szej
tabeli zbiorczej, poniewa¿ uwzglêdniono w niej �rodki Phare
wraz z odpowiadaj¹cymi im �rodkami ze strony bud¿etu pañ-
stwa oraz �rodki w³asne - które nie posiadaj¹ na tym etapie
odpowiadaj¹cych im kart zadañ.

Zmianie ulegaj¹ odpowiednie zapisy karty dzia³ania karty
dzia³ania 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie s³u¿by zdro-
wia i przybieraj¹ one postaæ:

Zmianie ulegaj¹ odpowiednie zapisy karty dzia³ania 6.4
Wsparcie programów rozwoju lokalnych rynków pracy - przeciw-
dzia³anie bezrobociu i marginalizacji spo³ecznej i przybieraj¹
one postaæ:

FINANSOWANIE (dane w tabelach podawaæ w tys. z³)
Zbiorcza tabela finansowa:

2) Zmiany w podza³¹czniku nr 2 do za³¹cznika nr 3:

KARTA ZADANIA 2.1-3 MODERNIZACJA MOSTU  PRZEZ
RZEKÊ NYSA K£ODZKA W CI¥GU DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NR 382 W MIEJSCOWO�CI PACZKÓW W KM 72 + 536.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
Podniesienie no�no�ci mostu do klasy C (30 T). Zapew-

nienie przejazdu dla ruchu ciê¿kiego drog¹ wojewódzk¹ nr 382
Dzier¿oniów- Z¹bkowice �l¹skie-Paczków - Granica Pañstwa.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):

Poprawa parametrów technicznych mostu.
Zwiêkszenie ilo�ci mostów o no�no�ci klasy C na dro-

gach  w województwie opolskim.
Zapewnienie przejazdu dla ruchu ciê¿kiego drog¹ woje-

wódzk¹ nr 382  Dzier¿oniów- Z¹bkowice �l¹skie-Paczków - Gra-
nica Pañstwa.

Oddzia³ywanie na otoczenie oczekiwane w wyniku re-
alizacji zadania (opis):

Modernizacja mostu bêdzie mia³a istotny wp³yw na
usprawnienie ruchu transgranicznego z Republik¹ Czesk¹ oraz
zapewni po³¹czenie z  sieci¹ dróg krajowych i wojewódzkich
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W przypadku powy¿szego dzia³ania suma tabel finanso-

FINANSOWANIE (dane w tabelach podawaæ w tys. z³)
Zbiorcza tabela finansowa:

�ród³a finansowania Dzia³ania

udzia³
Wspóln.Europejskiej

udzia³ publicznych �rodków krajowych
Okres

£¹cznie
Phare

CBC

Phare

ESC
³¹cznie £¹cznie

bud¿.
Pañstwa

Bud¿.
Wojew.

Bud¿.
Powiat.

*

bud¿.
gmin.*

inne np.

fund.cel.

sektor

prywatny

2001 2148,8 1698,8 1398,8 300 450

2002 7 412,615 7 412,615 2362,615 5050

2003 1000 1000 1000

£¹cznie 10 561,415 10111,415 4761,415 300 5050 450

�ród³a finansowania Dzia³ania

udzia³
Wspóln.Europejskiej

udzia³ publicznych �rodków krajowychOkres

£¹cznie

Phare
CBC

Phare
ESC

£¹cznie £¹cznie
bud¿.

pañstwa
Bud¿.

Wojew.
bud¿.

powiat.*
Bud¿.

Gmin.*
inne np.
fund.cel.

sektor
prywatny

2001 250 --- --- --- 250 --- --- 250 --- --- ---

2002 67,216 67,216 57,216 10 ---

2003 787,5 787,5 256 500 31,5 ---

£¹cznie 1104,716 1104,716 313,216 750 41,5 ---



województwa dolno�l¹skiego. Wp³ynie korzystnie na wzmoc-
nienie konkurencyjno�ci województwa opolskiego i rozwój tury-
styki w regionie.

Zmianie ulega tabela finansowa i przyjmuje postaæ:
Tabela finansowa:

�rodki w³asne  beneficjenta x 100% / warto�æ zadania w
2001 i 2002 =69,92%

* �rodki w roku 2001 wykazane s¹ w wysoko�ci okre�lo-
nej przed zmianami w finansowaniu zadania.

Udzia³ procentowy �rodków w³asnych i bud¿etowych zo-
sta³ okre�lony do warto�ci zadania po wprowadzeniu zmian.

Monitoring zadania:

KARTA ZADANIA 2.7-5 ORGANIZACJA SYSTEMU WDRA-
¯ANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I TRANSFERU TECH-
NOLOGII

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
· zak³adana ilo�æ wdro¿eñ nowoczesnych technologii - min 5
· powstanie podmiotów realizuj¹cych projekty innowacyj-

ne - min 4
Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
· utworzenie nowych miejsc pracy - ok.50
· pozyskanie  terenów pod lokalizacjê nowych podmiotów

gospodarczych - ok. 3 ha

Oddzia³ywanie na otoczenie oczekiwane w wyniku re-
alizacji zadania (opis):

· wzrost innowacyjno�ci w regionie
· zapotrzebowanie na szkolenia i us³ugi
· wygenerowanie systemu transferu technologii
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�ród³a finansowania Zadania

Udzia³ Wspólnoty Europejskiej Publiczne �rodki krajowe
Okres

£¹cznie
Phare CBC Phare ESC £¹cznie £¹cznie Bud¿et pañstwa �rodki w³asne

sektor prywatny

2001 1.500 --------------- ---------------- ------------------- 1 500 550 950 -------------------

2002 554,45 --------------- ---------------- ---------------- 554,45 93,6 460,850 ------------------

£¹cznie 2 054,45 2 054,45 643,6 1 410,85

L.p.
EFEKTY RZECZOWE

opis wska�ników
Oczekiwany przyrost warto�ci �ród³o danych planowany termin

osi¹gniêcia

1. Poprawa parametrów technicznych mostu Klasa C (30 t) dok. techn. 30.08.2002r

2. Zwiêkszenie ilo�ci mostów o no�no�ci kl C 1 ewidencja 30.08.2002r

L.p.
REZULTATY

opis wska�ników
warto�ci �ród³o danych

planowany termin

osi¹gniêcia

1. Poprawa bezpieczeñstwa ruchu Zmniejszenie liczby wypadków dane statystyczne GUS IV 2002rok

2.
Wzrost przepustowo�ci ruchu pojazdów , poprawa
p³ynno�ci ruchu i skrócenie czasu przejazdu

Zmniejszenie zu¿ycia paliwa
dane statystyczne

Min. Transportu
IV 2002 rok

L.p.
ODDZIA£YWANIE*

opis wska�ników
Oczekiwany przyrost warto�ci �ród³o danych planowany termin

osi¹gniêcia

1. Ochrona �rodowiska Zmniejszenie emisji  spalin
dane statystyczne

Ministerstwa Ochrony �rodowiska
IV 2002rok
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Zmianie ulega tabela finansowa i przyjmuje postaæ:

Tabela finansowa:

�rodki w³asne  beneficjenta x 100% / warto�æ zadania w
2001 i 2002 =70,7%

* �rodki w roku 2001 wykazane s¹ w wysoko�ci okre�lo-
nej przed zmianami w finansowaniu zadania.

Udzia³ procentowy �rodków w³asnych i bud¿etowych zo-
sta³ okre�lony wed³ug pierwotnej warto�ci zadania.

Monitoring zadania:

Lp.
EFEKTY RZECZOWE

opis wska�ników
oczekiwany przyrost

warto�ci
�ród³o danych

planowany termin

osi¹gniêcia

1. Wdro¿enia nowych technologii Min 25
Dokumentacja

w³asna
 IV 2004 r.

2. Realizacja projektów innowacyjnych Min 6
Dokumentacja

w³asna
IV 2004 r.

Lp.
REZULTATY

opis wska�ników
oczekiwany przyrost

warto�ci
�ród³o danych

planowany termin

osi¹gniêcia

1.
Pozyskanie terenów pod lokalizacjê
podmiotów gospodarczych

Min 3 ha
Dokumentacja

w³asna
IV 2004 r.

2. nowe miejsca pracy Min 50
Dokumentacja

w³asna
IV 2004 r.

KARTA ZADANIA 6.2-2 PROGRAM ROZWOJU ONKOLO-
GII W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
I etapie wybudowanie 2 bunkrów do koñca 2002r.,
docelowo poprawa dostêpno�ci chorych do radioterapii,

zwiêkszenie ilo�ci wyleczonych chorych, dostosowanie O�rod-
ka do wspó³czesnych standardów postêpowania onkologicz-
nego(rok 2004)

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):

Docelowo: zwiêkszenie ilo�ci chorych leczonych napro-
mieniowaniem, poprawa efektywno�ci leczenia chorych onko-
logicznie ( wzrost wyleczeñ).

Oddzia³ywanie na otoczenie oczekiwane w wyniku reali-
zacji zadania (opis):

Docelowo: zwiêkszenie odsetek wyleczeñ onkologicznych,
zmniejszenie ilo�ci powik³añ popromiennych.

Zmianie ulega tabela finansowa i przyjmuje postaæ:

�ród³a finansowania Zadania
Udzia³ Wspólnoty Europejskiej Publiczne �rodki krajowe

Okres
£¹cznie Phare

CBC

Phare

ESC
£¹cznie £¹cznie

Bud¿et
pañstwa

�rodki
w³asne

sektor

prywatny

2001 800 800 300+500*

2002 2 411,415 2 411,415 1 661,415 750

 2003 1000 1000 1000

£¹cznie 4 211,415 4 211,415 3461,415 750
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Tabela finansowa:

�ród³a finansowania Zadania

Udzia³ Wspólnoty Europejskiej publiczne �rodki krajowe
Okres

£¹cznie
Phare CBC

Phare

ESC
£¹cznie £¹cznie

Bud¿et
pañstwa

�rodki
w³asne

sektor

prywatny

2001 190 190 25 165

2002 199,5 199,5 48 151,5

£¹cznie 389,5 389,5 73 316,5

* �rodki pozostaj¹ce w gestii Ministra Zdrowia
�rodki w³asne  beneficjenta x 100% / warto�æ zadania w 2001 i 2002 i 2003 =17,8%



Monitoring zadania:

KARTA ZADANIA 6.4-3 Kszta³cenie zawodowe m³odzie¿y
wiejskiej bezrobotnej i popegerowskiej w zawodach pozarolni-
czych i specjalistycznych rolniczych w zakresie: marketingu, kie-
runków rozwoju i struktury produkcji, analizy ekonomicznej i fi-
nansowej, prowadzenia rachunkowo�ci rolnej i ksi¹g podatko-
wych, dzia³alno�ci gospodarczej i handlowej. Pozyskiwanie al-
ternatywnych �róde³ dochodu poprzez: rozwój przedsiêbiorczo-
�ci, agroturystyki, stosowania proekologicznych technologii pro-
dukcji. Zdobywanie zawodów rzemie�lniczych dla �wiadczenia
us³ug w �rodowiskach lokalnych

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
Efektem rzeczowym ma byæ awans spo³eczny i zawodowy

poprzez tworzenie w³asnych miejsc pracy o charakterze us³ugo-
wym i produkcyjnym w miejscach zamieszkania w oparciu o
miejscowe surowce i potrzeby rynku.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
G³ównym rezultatem bêdzie aktywizacja �rodowiska wiej-

skiego w zakresie tworzenia w³asnych warsztatów pracy i s³u¿e-
nie przyk³adem jako liderzy spo³eczno�ci wiejskiej.

Oddzia³ywanie na otoczenie oczekiwane w wyniku re-
alizacji zadania (opis):

Wykszta³cenie grupy m³odych liderów wiejskich o warto-
�ciach menad¿erskich i etycznych bêdzie promieniowaæ na ca³¹
ludzk¹ spo³eczno�æ wiejsk¹ i przyspieszy procesy restruktury-
zacji gospodarczej i spo³ecznej wsi.

Zmianie ulega tabela finansowa i przyjmuje postaæ:
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Tabela finansowa:

�rodki w³asne  beneficjenta x 100% / warto�æ zadania
w 2001 i 2002 =17,38%

L.p.

EFEKTY RZECZOWE I etap

�rozbudowa Zak³adu
Radioterapii Wojewódzkiego

O�rodka Onkologii
opis wska�ników

oczekiwany przyrost

warto�ci
�ród³o danych

planowany termin

osi¹gniêcia

1. Przygotowanie dokumentacji 1 szt.
Koncepcja, harmonogram

rzeczowo-finansowy zadania
IV kw.2001r.

2. Budowa 2 bunkrów 2 szt. NPWR IV kw.2003r.

L.p.
REZULTATY ca³o�æ zadania

opis wska�ników
oczekiwany przyrost

warto�ci
�ród³o danych

planowany termin

osi¹gniêcia
1. Zwiêkszenie ilo�ci leczonych 300 osób dane Kas chorych 2004 r.

2. Wzrost wyleczeñ Ok. 10 % Woj. Rejestr  Nowotworów 2005 r.

L.p.
ODDZIA£YWANIE* ca³o�æ

zadania

opis wska�ników

oczekiwany przyrost

warto�ci
�ród³o danych

planowany termin

osi¹gniêcia

1.
Zmniejszenie powik³añ
popromiennych

Ok. 8 % analizy w³asne 2005 r.

�ród³a finansowania Zadania
Udzia³ Wspólnoty
Europejskiej

publiczne �rodki krajowe
Okres

£¹cznie
Phare

CBC

Phare

ESC
£¹cznie £¹cznie

Bud¿et
pañstwa

�rodki
w³asne

sektor

prywatny

2001 - - - - - - - -

2002 67,216 - - - 67,216 57,216 10 -

2003 125,5 - - - 125,5 102 23,5 -

£¹cznie 192,716 - - - 192,716 159,216 33,5 -
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Monitoring zadania:

3) Zmianie ulega za³¹cznik nr 4 i przyjmuje on postaæ
jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszego o�wiadczenia stron.

Zmiany wchodz¹ w ¿ycie po zatwierdzeniu przez Sejmik
Województwa i Radê Ministrów.

Minister Gospodarki Marsza³ek Województwa
                                                                 Opolskiego
z up. Ewa Freyberg                         Ryszard Galla
Podsekretarz Stanu
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L.p.
EFEKTY RZECZOWE

opis wska�ników
oczekiwany przyrost

warto�ci
�ród³o danych

planowany termin

osi¹gniêcia

1.
Przeprowadzenie kursu

kwalifikacji zawodowych
70 osób Dzienniki zajêæ 30.12.2003

2.
Tworzenie us³ugowych
warsztatów pracy

30 osób 30.12.2003

3.
Agroturystyka i rolnictwo

ekologiczne
25 osób

�wiadectwa
kwalifikacyjne

30.12.2003

L.p.
REZULTATY

opis wska�ników
Oczekiwany przyrost

warto�ci
�ród³o danych

planowany termin

osi¹gniêcia

1.
Zdobycie kwalifikacji

zawodowych
70 osób

Dokumentacja

Stowarzyszenia Uniw. Lud.

�Edukacja�

30.12.2003

2.

Kurs tworzenia us³ugowych
warsztatów pracy w zakresie

agroturystyki i rolnictwa

ekologicznego oraz zawodów

rzemie�lniczych

55 osób

Dokumentacja

Stowarzyszenia Uniw. Lud.

�Edukacja�

30.12.2003


