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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, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984  ),  art. 109,  art.124 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 113 poz. 984),    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 wprowadza
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.
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Uchwa³a Nr II/ 9/2002
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia  29 listopada  2002r.

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

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/9 /2002

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 listopada 2002r.

w z³otych

Dzia³ Rozdzia³ § Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiêkszenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5 6

Zmienia siê plan dochodów o kwotê 37.237

758 Ró¿ne rozliczenia 37.237

292 - subwencje z bud¿etu pañstwa 37.237

Zmienia siê plan wydatków o kwotê 52.237 15.000

700 Gospodarka Mieszkaniowa 2.100

70095 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.100

1. wydatki bie¿¹ce 2.100

750 Administracja Publiczna 25.000

75023 Urz¹d Gminy 25.000

1. wydatki bie¿¹ce 25.000

    - wynagrodzenia i pochodne 25.000

801 O�wiata i Wychowanie 3.000 15.000

80101 Szko³y Podstawowe 3.000 15.000

1. wydatki bie¿¹ce 15.000

2. wydatki maj¹tkowe 3.000

900 Gospodarka Komunalna 5.137

90003 Oczyszczanie miast 5.137

1. wydatki bie¿¹ce 5.137

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 12.000

92109 Domy i O�rodki Kultury, �wietlice i kluby 12.000

1. wydatki bie¿¹ce 12.000

926 Kultura Fizyczna i Sport 5.000

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 5.000

1. wydatki bie¿¹ce,  w tym : 5.000

   - dotacje dla stowarzyszeñ 5.000

Zestawienie wprowadzanych zmian do bud¿etu
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U z a s ad n i e n i e:
1. W planie dochodów   wprowadza siê zmiany wynikaj¹ce

z otrzymanego  zawiadomienia o przyznaniu  subwencji rekom-
pensuj¹cej dochody utracone z tytu³u ulg i zwolnieñ ustawowych
w podatku rolnym  za okres I-go pó³rocza 2002r.  w kwocie 37.237z³.

2. Przyznane �rodki przeznacza siê na  :
1) zwrot kaucji mieszkaniowej w zwi¹zku z wykupem miesz-

kania przez najemcê - 2.100 z³
2) wyp³atê ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczyn-

kowy i odprawê pieniê¿n¹ dla ustêpuj¹cego Burmistrza - 25.000 z³,
3) sfinansowanie wydatków na dzia³alno�æ sportow¹ zle-

con¹ do realizacji stowarzyszeniu LZS - 5.000 z³,
4) oczyszczanie miasta 5.137 z³.

3. Zadanie pn. "zagospodarowanie placu przy Szkole Pod-
stawowej, ul. Opawska w Baborowie", skre�la siê z wydatków

bie¿¹cych  w wysoko�ci 15.000 z³  i wprowadza siê do zadañ
inwestycyjnych.

W roku 2002r. w ramach zadania inwestycyjnego opra-
cowany zostanie projekt techniczny, którego warto�æ wynosiæ
bêdzie do 3.000 z³.

Natomiast kwotê 12.000 z³ przenosi siê do dzia³u Kultura
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na sfinansowanie remon-
tu przy³¹cza centralnego ogrzewania w budynku �wietlicy wiej-
skiej w miejscowo�ci Ksiê¿o Pole.

Za³¹cznik nr 2
 do uchwa³y  Nr II/ 9 /2002 Rady

Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 listopada  2002 r.

Bud¿et Gminy Baborów po wprowadzeniu zmian uchwa-
³¹ jak wy¿ej wynosi:

Lp. Tytu³ Plan przed zmian¹ Plan po zmianie

1. Dochody w³asne 6.167.756,00 6.167.756,00

2. Dotacje celowe na dofin. w³asnych zadañ inwestycyjnych gminy X X

3. Dotacje celowe na dofinansow w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy 140.482,00 140.482,00

4. Dotacje cel. na inwest. zad. zlecone z zakresu administr. rz¹d. X X

5. Dotacje cel. na bie¿¹ce zad.zlecone z zakresu administr. rz¹dowej 822.950,72 822.950,72

6. Dotacje cel. na zad. real. na podstawie poroz. z org. adm. rz¹dow 3.100,00 3.100,00

7. Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej 3.408,00 3.408,00

8. Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej 3.147.074,00 3.147.074,00

9. Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 404.360,00 441.597,00

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

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

12. �rodki na dofinans. w³asnych zad. inwest.  ze �róde³ pozabud¿et. 39.300,00 39.300,00

13. �rodki na dofinans. w³as. zad.  Bie¿.  pozyskane z innych �róde³ 38.288,00 38.288,00

14. Razem dochody bud¿etowe 10.766.718,72 10.803.955,72

15. Przychody 481.795,00 481.795.00

w tym : - nadwy¿ka z lat ubieg³ych  / wolne �rodki 46.595,00 46.595,00
             - po¿yczki 235.200,00 235.200,00
            -  kredyty 200.000,00 200.000,00

16. Suma bilansowa ( 14 + 15) 11.248.513,72 11.285.750,72

17. Wydatki bud¿etowe ogó³em 10.450.513,72 10.487.750,72

18. Rozchody � sp³ata po¿yczek, kredytów 798.000,00 798.000,00

19. Suma bilansowa (17 + 18) 11.248.513,72 11.285.750,72
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z pó�n.zm.), oraz art. 109, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia
26 listopada 1988r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 1998r.
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, poz. 365, Nr 113
poz. 984),  Rada Gminy Bierawa uchwala ,co nastêpuje:

§  1.W bud¿ecie gminy uchwalonym uchwa³¹ Nr  XXXII/
286/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2001r. wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

I.  Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy
                                                               o kwotê         6.258 z³

1.  W dziale 853 Opieka Spo³eczna
     rozdz.    85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne          o kwotê        4.138 z³
     § 201 dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zle-
conych gminom                            o kwotê         4.138 z³

    rozdz.   85315 Dodatki mieszkaniowe
                                                                             o kwotê          2.120 z³

     § 203  dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na reali-
zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                o kwotê             2.120 z³

II. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy
                                                                o kwotê       6.258 z³

1.  W dziale 853 Opieka Spo³eczna
     rozdz.    85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne          o kwotê        4.138 z³

    §  3110 �wiadczenia spo³eczne   o kwotê          4.138 z³

    rozdz.   85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotê     2.120 z³

    § 3110  �wiadczenia spo³eczne   o kwotê        2.120 z³
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Uchwa³a Nr  I / 3 / 2002
Rady  Gminy  Bierawa

z  dnia  18  listopada 2002r.

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

§  2.W zwi¹zku z przesuniêciem terminu otrzymania pierw-
szej transzy po¿yczki na 2003 rok z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowê
kanalizacji i tranzytu w miejscowo�ci Bierawa, dokonuje siê
nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie :

1. Zmniejsza siê przychody bud¿etu gminy  w § 952
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajo-
wym                                                                      o kwotê 200.000 z³.

2. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy w dziale 900
Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska, rozdz. 90095
Pozosta³a  dzia³alno�æ, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych                                                       o kwotê  200.000 z³.

§  3.1. Zwiêksza siê rozchody bud¿etu gminy
    w §  992  Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kre-

dytów                                                                    o kwotê    243.000 z³.

2. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy :
    1) w dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo,  rozdz. 01095

Pozosta³a dzia³alno�æ,  § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych
                                                                     o kwotê 103.000 z³

     2) w dziale 900  Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska,   rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ, § 6050 wy-
datki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                   o kwotê 140.000 z³.

§  4.W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie, o których mowa
w § 1, wprowadza siê zmiany w planie nak³adów na remonty i
zadania inwestycyjne okre�lone w za³¹czniku nr 8 i w planie
nak³adów na wieloletnie zadania inwestycyjne okre�lone w za-
³¹czniku nr 9 do uchwa³y Nr XXXII/286/2002 Rady Gminy Biera-
wa z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2002rok.

§  5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bierawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591;  2002r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984),
oraz art. 109, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych  (Dz. U. z  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 poz. 365, Nr 113 poz. 984),  Rada Gminy Bierawa uchwa-
la, co nastêpuje:

§  1. W bud¿ecie gminy uchwalonym uchwa³¹ Nr  XXXII/ 286/
2001 Rady Gminy Bierawa z dnia  27 grudnia 2001r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

I.  Zmniejsza siê dochody bud¿etu gminy

1.  W dziale 801 O�wiata i wychowanie,
     rozdz.    80101 Szko³y Podstawowe      o kwotê  4.608 z³

     §  203 dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na reali-
zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                          o kwotê     4.608 z³

II.  Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy:

1.  W dziale 801 O�wiata i wychowanie,
     rozdz.  80101 Szko³y Podstawowe         o kwotê 4.608 z³
     § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                            o kwotê  3.674 z³
     § 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

                                                            o kwotê      657 z³
     § 4120 sk³adka na fundusz pracy         o kwotê      277 z³

III. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy o kwotê 38.837 z³

1.  W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

     rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                        o kwotê  37.337 z³
     §  201 dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zle-
conych gminom                                                      o kwotê  37.337 z³

2.  W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
     rozdz.   85404 Przedszkola          o kwotê   1.500 z³
     § 069  wp³ywy z ró¿nych op³at                  o kwotê  1.500 z³.

IV. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy  o kwotê 38.837 z³

1.  W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

     rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                         o kwotê 37.337 z³
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Uchwa³a  Nr  II / 6 / 2002
Rady  Gminy  Bierawa

 z  dnia  29  listopada 2002r.

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

  §  4260 zakup energii             o kwotê    37.337 z³

2.  W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
     rozdz.  85404Przedszkola              o kwotê       1.500 z³
     § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia

                                                                            o kwotê       1.500 z³

V.  Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy
                                                                o kwotê      61.700 z³

1.  W dziale 754 Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona p/po¿arowa

     rozdz.   75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
                                                             o kwotê         8.000 z³

     §  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                          o kwotê        3.000 z³

     §   6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
                                                                           o kwotê        5.000 z³

2.  W dziale 757 Obs³uga d³ugu publicznego
     rozdz.     75702 obs³uga papierów warto�ciowych,

kredytów i po¿yczek  j.s.t.            o kwotê       35.100 z³
     §  8079 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów
                                                               o kwotê      35.100 z³.

3.  W  dziale 853 Opieka spo³eczna
     rozdz.     85319 O�rodki Pomocy Spo³ecznej
                                                             o kwotê       18.600 z³

     §  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                         o kwotê       15.600 z³

     §   4110  sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                         o kwotê          2.800 z³

     §   4120  sk³adka na fundusz pracy
                                                 o kwotê             200 z³.

VI.  Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy  o kwotê   61.700 z³

1. W dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo
    rozdz.  01095 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                                                            o kwotê         1.000 z³
    §   4210  zakup materia³ów i wyposa¿enia

                                                                           o kwotê         1.000 z³

2. W dziale 750 Administracja publiczna
     rozdz.    75023   Urzêdy Gmin      o kwotê      15.200 z³
     §   4010  wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                            o kwotê      15.200 z³

     rozdz.    75095    Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                                          o kwotê      10.900 z³

     §    4210  zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                          o kwotê            900 z³

     §    4270  zakup us³ug remontowych
                                                                          o kwotê      10.000 z³
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3.  W dziale 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochro-
na p. po¿arowa

     rozdz.     75412  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
                                                                o kwotê      16.000 z³

     §  4300  zakup us³ug pozosta³ych
                                                                              o kwotê         3.000 z³

     §  4270  zakup us³ug remontowych
                                                   o kwotê      13.000 z³.

4.  W dziale 853 Opieka spo³eczna
     rozdz.    85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne    o kwotê        8.600 z³

     §   3110  �wiadczenia spo³eczne   o kwotê          8.600 z³

     rozdz.    85328  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiek.                                                      o kwotê        8.600 z³

     §   4010  wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                             o kwotê         7.400 z³

     §   4110  sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                             o kwotê        1.000 z³

     §   4120 sk³adka na fundusz pracy     o kwotê  200 z³

     rozdz.    85395  Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                                                o kwotê     1.400 z³

     §   3110  �wiadczenia spo³eczne      o kwotê     1.400 z³.

§  2.W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie, o których mowa
w § 1 ,wprowadza siê zmiany w planie nak³adów na remonty i
zadania inwestycyjne okre�lone w za³¹czniku nr 8 do uchwa³y
Nr XXXII/286/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002rok.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bie-
rawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym   ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984 ) i w zw. z art. 109, 124 ust. 1 pkt 1 i 2  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. 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 poz. 365, Nr
74,poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 156, poz. 1300)  oraz art. 3 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 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. 104; 2001 r. Nr 39 poz.
459, Nr 55 poz. 574 , Nr 145, poz. 1623)-  Rada Miejska w Byczy-
nie uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr XXXII/263/2001 z
dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
Byczyna na 2002 rok.

§ 2. Zwiêkszyæ dochody bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                               o kwotê       155.608 z³
Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                               o kwotê      155.608 z³.

§ 3. 1. Wprowadziæ do bud¿etu  gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków zadañ   zleconych     o kwotê    45.666 z³,
jak za³¹cznik nr 1.
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Uchwa³a Nr II/12/2002
 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 26 listopada 2002 r.

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

2. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu wydatków
zadañ zleconych                                                    o kwotê    46,60 z³,
jak za³¹cznik nr 2.

3. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu do-
chodów i wydatków     zadañ w³asnych            o kwotê  109.942 z³,
jak za³¹cznik nr 3.

4. Wprowadziæ do bud¿etu  gminy zmianê planu wydatków
zadañ w³asnych                                          o kwotê  224.031z³,
jak za³¹cznik nr 4.

5. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu dotacji
podmiotowych                              o kwotê          965z³,

jak za³¹cznik nr 5.
6. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu zadañ in-

westycyjnych                                                        o kwotê   81.692 z³ ,
jak za³¹cznik nr 6.

7. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê w przychodach i
wydatkach funduszy     celowych                    o kwotê     18.000 z³,
jak za³¹cznik nr 7.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                 w Byczynie
            Józef Lucjan Kêdzia
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  Za³¹cznik  nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie

Nr II/12/2002
z dnia 26 listopada 2002 r.

Wprowadziæ do bud¿etu gminy na 2002 rok  zmianê pla-
nu dochodów i wydatków zadañ zleconych

I. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                   o kwotê    45.666 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna                      18.095 z³
Rozdzia³     85313 sk³adki na ubezpieczenie zdrowot-

ne op³acane za osoby  pobieraj¹ce  niektóre �wiadczenia z po-
mocy spo³ecznej                                                                    4.642 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

                                                                                        4.642 z³

Rozdzia³     85316 zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-
wawcze                                                                        13.093 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

                                                                       13.093 z³

Rozdzia³      85395  pozosta³a dzia³alno�æ                  360 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

                                                                360 z³

Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska                                                                        27.571 z³

Rozdzia³      90015 o�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                                     27.571 z³
 § 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹do-

wej oraz innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin ) usta-
wami                                                           27.571 z³.

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                              o kwotê      45.666 z³

Dzia³  853 opieka spo³eczna                      18.095 z³
Rozdzia³     85313 sk³adki na ubezpieczenie zdrowot-

ne op³acane za osoby  pobieraj¹ce  niektóre �wiadczenia z po-
mocy spo³ecznej                                                                      4.642 z³

§  4130       sk³adki  na ubezpieczenie zdrowotne  4.642 z³
Rozdzia³     85316   zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze                                                                        13.093 z³
§   3110   �wiadczenia spo³eczne                          13.093 z³
Rozdzia³     85395 pozosta³a dzia³alno�æ             360 z³
§   3110  �wiadczenia spo³eczne                              360 z³

Dzia³     900 gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska                                                                        27.571 z³

Rozdzia³    90015  o�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                                    27. 571 z³

§    4260    zakup energii                                                          23.139  z³
§    4300    zakup us³ug pozosta³ych                                     4.432 z³.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie

 Nr II/12/2002
z dnia 26 listopada 2002 r.

Wprowadziæ do bud¿etu gminy na 2002 rok  zmianê pla-
nu  wydatków zadañ zleconych

I .  Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                                 o kwotê      46,60  z³

Dzia³ 751  urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,  kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa            46,60 z³

Rozdzia³    75109  wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików  województw oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie           46,60 z³

§  4210    zakup materia³ów i wyposa¿enia           46,60 z³

II.  Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                                    o kwotê    46,60 z³

Dzia³ 751 urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa              46,60 z³

Rozdzia³      75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików  województw oraz referenda gminne, powiatowei
wojewódzkie           46,60 z³

§  4110sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                 3,40 z³
§  4120  sk³adki na Fundusz Pracy                 1,00 z³
§  4300   zakup us³ug pozosta³ych                              28,90 z³
§  4410   podró¿e s³u¿bowe krajowe                              13,30 z³

        Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie

Nr II/12/2002
 z dnia 26 listopada 2002 r.

Wprowadziæ do bud¿etu gminy na 2002 rok  zmianê pla-
nu dochodów i wydatków zadañ w³asnych

I. Zwiêkszyæ  plan dochodów bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                                o kwotê   113.968 z³

Dzia³ 758 ró¿ne rozliczenia         90.000 z³
§ 292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

                                                                       90.000 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie           5.597 z³
§  203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

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

Dzia³ 854 edukacyjna opieka wychowawcza 371  z³
§ 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

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

Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                            18.000 z³

§ 244 dotacje otrzymane z funduszy celowych na reali-
zacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych

                                                                                   18.000 z³.



- 557 -
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 9       Poz. 226

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                    o kwotê      113.968 z³

Dzia³            801 o�wiata i wychowanie       95.597 z³
Rozdzia³     80110 gimnazja         90.000 z³
Wydatki bie¿¹ce         90.000 z³

  Rozdzia³    80195 pozosta³a dzia³alno�æ         5.597 z³
  Wydatki bie¿¹ce           5.597 z³

Dzia³ 854 edukacyjna opieka wychowawcza  371 z³
Rozdzia³      85495 �wietlice szkolne               371 z³
Wydatki bie¿¹ce               371 z³

Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska                                                                        18.000 z³

Rozdzia³     90003 oczyszczanie miast i wsi  18.000 z³
Wydatki bie¿¹ce         18.000 z³

III. Zmniejszyæ  plan dochodów bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                                    o kwotê     4.026 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie           3.958 z³
§ 203 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

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

Dzia³ 854 edukacyjne opieka wychowawcza    68 z³
§  203 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

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

IV. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                                    o kwotê     4.026 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie                      3.958 z³
Rozdzia³ 80101  szko³y podstawowe                        2.839 z³
Wydatki bie¿¹ce           2.839  z³
Rozdzia³     80110 gimnazja            1.119 z³
Wydatki bie¿¹ce            1.119 z³

Dzia³ 854 edukacyjna opieka wychowawcza     68  z³
Rozdzia³      85401 �wietlice szkolne                 68 z³
Wydatki bie¿¹ce                68 z³

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie

Nr II/12/2002
z dnia 26 listopada 2002 r.

Wprowadziæ do bud¿etu gminy na 2002 rok  zmianê pla-
nu wydatków zadañ w³asnych

I. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                 o kwotê       224.031 z³

Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ           5.210 z³
Rozdzia³      60016 drogi publiczne gminne     5.210 z³
Wydatki bie¿¹ce           5.210 z³

Dzia³ 750 administracja publiczna               20.000 z³
Rozdzia³     75095 pozosta³a dzia³alno�æ          20.000z³

Wydatki bie¿¹ce                      20.000 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                                       20.000 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie       186.191 z³
Rozdzia³     80104 przedszkola przy szko³ach podsta-

wowych                                                  1.499 z³

Wydatki bie¿¹ce           1.499 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                             1.447 z³
Rozdzia³     80110 gimnazja       184.692 z³
Wydatki maj¹tkowe       184.692 z³

Dzia³   853 opieka spo³eczna                        2.500 z³
Rozdzia³      85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenia spo³eczne           2.500 z³
Wydatki bie¿¹ce           2.500 z³.
Dzia³ 854 edukacyjna opieka wychowawcza  130 z³
Rozdzia³      85401 �wietlice szkolne  130 z³
Wydatki bie¿¹ce              130 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ    130 z³

Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska                                                                                     10.000 z³

Rozdzia³    90015 o�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                       10.000 z³

Wydatki bie¿¹ce                     10.000 z³.

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                             o kwotê      224.031 z³

Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo           4.245 z³
Rozdzia³     01095 pozosta³a dzia³alno�æ            4.245 z³
wydatki bie¿¹ce           4.245 z³

Dzia³ 750 administracja publiczna                 32.000 z³
Rozdzia³     75023 urzêdy gmin ( miast i miast na pra-

wach powiatu )                                                            32.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                      32.000 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie          69.797 z³
Rozdzia³     80101 szko³y podstawowe          22.312 z³
Wydatki bie¿¹ce         22.312 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                             5.384 z³
Rozdzia³     80110 gimnazja          25.985 z³
Wydatki bie¿¹ce          25.985 z³

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                           17.106 z³

Rozdzia³     80113 dowo¿enie uczniów do szkó³
                                                          21.500 z³

Wydatki bie¿¹ce         21.500 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                          15.500 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczne         97.500 z³
Rozdzia³      85315 dodatki mieszkaniowe     95.000 z³
Wydatki bie¿¹ce         95.000 z³
Rozdzia³      85319 o�rodki pomocy spo³ecznej

                                                             2.500 z³
Wydatki bie¿¹ce           2.500 z³
Dzia³ 854 edukacyjna opieka wychowawcza    24 z³
Rozdzia³      85401 �wietlice szkolne                 24 z³
Wydatki bie¿¹ce                 24 z³
Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona �rodo-

wiska                                                                                     19.500 z³
Rozdzia³      90003 oczyszczanie miast i wsi     10.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                      10.000 z³
Rozdzia³      90015 o�wietlenie ulic, placów i dróg

                                                                          1.500 z³
Wydatki maj¹tkowe                        1.500 z³

Rozdzia³      90095 pozosta³a dzia³alno�æ         8.000 z³
Wydatki bie¿¹ce           6.500 z³
Wydatki maj¹tkowe           1.500 z³
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Dzia³ 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                              965 z³

Rozdzia³  92109 domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby  965 z³
Wydatki bie¿¹ce    965 z³
W tym dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
                                                                                        965 z³.

    Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie

Nr II/12/2002
 z dnia 26 listopada 2002 r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 10 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie  Nr XXXII/263/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. "
Wykaz dotacji podmiotowych z bud¿etu gminy na 2002 rok" .

W poz. I "Instytucje kultury"kwotê           642.860 z³
           zastêpuje siê kwot¹           643.825 z³

W poz. 1
Dzia³ 921
Rozdzia³ 92109
§ 2550
kwotê           642.860 z³
zastêpuje siê kwot¹           643.825 z³
zwiêkszenie dotacji o 965 z³, s¹ to �rodki Rady So³eckiej

Sarnów  z przeznaczeniem na �wietlicê wiejsk¹
W poz. "razem" kwotê           672.862 z³
zastêpuje siê kwot¹           673.827 z³

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie

Nr II/12/2002
z dnia 26 listopada 2002 r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr XXXII/263/01 z dnia 28 grudnia 2001 r.
" Wykaz inwestycji gminnych na 2002 rok" .

W poz. 5 za³. " budowa gimnazjum wraz z hal¹ sportow¹"
kwotê        1.800.000 z³
zastêpuje siê kwot¹        1.615.308 z³
zmniejszenie o 184.692 z³

W poz. 6 za³. " modernizacja o�wietlenia"
kwotê           120.000 z³
zastêpuje siê kwot¹           121.500 z³
zwiêkszenie o 1.500 z³
W poz. 10 za³. " gazyfikacja miasta"
kwotê             21.600 z³
zastêpuje siê kwot¹             23.100 z³
zwiêkszenie o 1.500 z³

W poz. "ogó³em" kwotê        2.517.420 z³
zastêpuje siê kwot¹        2.335.728 z³.

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie

 Nr II/12/2002
z dnia 26 listopada 2002 r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 8 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr XXXII/263/01 z dnia 28 grudnia 2001
r. " Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok" .

I. Uchyla siê w ca³o�ci za³¹cznik nr 6 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr XLV/311/2002 z dnia 6 wrze�nia 2002 r.

II. Uchyla siê w ca³o�ci za³¹cznik nr 7 do uchwa³y Rady Miej-
skiej w Byczynie Nr XLVII/322/2002 z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

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 )
i w zw. z art. 126 i 128 ust. 1 pkt 1 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 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, poz. 365, Nr 74, poz. 676,  Nr 113,
poz. 984 oraz Nr 156, poz. 1300 ) - Zarz¹d Miejski w Byczynie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr XXXII/263/2001 z
dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
Byczyna na 2002 rok.
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Uchwa³a Nr 537/2002
Zarz¹du Miejskiego w Byczynie

z dnia 8 listopada  2002 r.

w sprawie zmiany  bud¿etu gminy na 2002 rok.

§ 2. Zwiêkszyæ dochody bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                             o kwotê   61.142,35 z³
Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                             o kwotê  61.142,35 z³
§ 3. 1. Wprowadziæ do bud¿etu  gminy zwiêkszenie planu

dochodów i wydatków zadañ   zleconych   o kwotê   41.611,35 z³ ,jak
za³¹cznik nr 1.

2. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenia planu do-
chodów i wydatków zadañ    w³asnych      o kwotê      19.531 z³,
jak za³¹cznik nr 2.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Zarz¹d Miejski
Komisarz Rz¹dowy
Tomasz Poznañski



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 9 - 559 -       Poz.227-228

Za³¹cznik  nr 1
do uchwa³y Zarz¹du Miejskiego w Byczynie

Nr 537/2002
z dnia 8 listopada  2002 r.

 Wprowadziæ do bud¿etu  gminy na 2002 rok zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ zleconych

I. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                           o kwotê      41.611,35 z³
Dzia³ 751 urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa      13.547,35 z³
Rozdzia³     75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i

sejmików  województw oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie                                          13.547,35 z³

§   201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹do-

wej oraz innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin ) usta-
wami                                                                  13.547,35 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna                28.064,00 z³
Rozdzia³     85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenie spo³eczne                 28.064,00 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               28.064,00 z³

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                          o kwotê      41.611,35 z³

Dzia³ 751 urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa      13.547,35 z³

Rozdzia³     75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wo-
jewódzkie                            13.547,35 z³

§3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.239,15 z³

§  4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne         125,00 z³
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy           17,00 z³
§  4210  zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                                    671,20 z³

§  4300  zakup us³ug pozosta³ych                       1.406,00 z³

§  4410  podró¿e s³u¿bowe krajowe                        89,00 z³

Dzia³  853 opieka spo³eczna                             28.064,00 z³
Rozdzia³     85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenie spo³eczne                28.064,00 z³
§  3110 �wiadczenia spo³eczne                28.064,00 z³.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Zarz¹du Miejskiego w Byczynie

Nr 53720/2002
z dnia 8 listopada  2002 r.

 Wprowadziæ do bud¿etu  gminy na 2002 rok zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ w³asnych

I. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                                o kwotê      19.531 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna          19.531 z³
Rozdzia³     85315 dodatki mieszkaniowe         19.531 z³

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

                                             19.531 z³.
II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                                 o kwotê     19.531 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna                      19.531 z³
Rozdzia³     85315 dodatki mieszkaniowe

                                             19.531 z³
  §  3110   �wiadczenia spo³eczne                     19.531 z³.

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 ustawy  z dnia    8  marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001 r. Nr 1 42,
poz.1591; 2002r.  Nr 23, poz . 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984)- Rada Miejska w Brzegu uchwala, co  nastêpuje :

  §  1. Zwiêksza siê plan bud¿etu miasta na 2002 rok:

1) D o c h o d y
  w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 §  233 dotacja celowa otrzymana od samorz¹du woje-

wództwa na zadania bie¿¹ce    realizowane na   podstawie poro-
zumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

                                                                     o  kwotê   4.000 z³.

2) W y d a t k i
 w dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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 Uchwa³a  Nr XLIX/432/2002
 Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

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

w rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
wydatki bie¿¹ce
w tym: dotacje                                            o  kwotê   4.000 z³
Dotacja dla Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.

 §  2.  Wykonanie uchwa³y  powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Brzeg.

 §   3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z  dniem podjêcia i  podle-
ga  og³oszeniu przez rozplakatowanie w miejscu publicznym i
og³oszeniu w prasie  lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Romuald Nowak
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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)-Rada Miejska
w Brzegu  uchwala, co  nastêpuje :

§  1 . 1. Zmniejszyæ  plan  wydatków bud¿etowych

     w dz. 758 - ró¿ne rozliczenia
     rozdz.75818 - rezerwy ogólne i celowe
     w tym: rezerwa celowa na wydatki o�wiatowe
                                                               o kwotê        33.244 z³ .
2.  Zwiêkszyæ plan  wydatków bud¿etowych
      w dz.854 - edukacyjna opieka wychowawcza
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      Uchwa³a XLIX/433/2002
     Rady Miejskiej  w Brzegu

      z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie  zmian w   bud¿ecie miasta w 2002 roku.

      rozdz. 85404 - przedszkola
      wydatki bie¿¹ce                                 o  kwotê       33.244 z³
      w tym: dotacje - o kwotê  33.244 z³
      dla:  Publicznego Przedszkola Nr 7  Integr.   27.244 z³
              Publicznego Przedszkola  Nr 11  6.000 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu przez rozplakatowanie w miejscu publicznym i og³o-
szeniu w prasie lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Romuald Nowak

 Na podstawie art.18.ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym(Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591)
oraz art.109 i 124 ust.1 z   dnia 26 listopada 1998 r.o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z pó�n. zm.)- Rada Gminy
Cisek uchwala, co nastêpuje:

§1.   W bud¿ecie gminy Cisek na rok 2002 przyjêtym uchwa-
³¹ Rady Gminy Nr XXX/186/2001    z dnia 28 grudnia 2001 roku:

 1.Zwiêksza siê plan dochodów Gminy Cisek
                                                          o kwotê    417.017,46 z³
   w tym:
  a) Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ   o kwotê   383.444,33 z³
  -Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne
                                                              o kwotê    383.444,33z³
  § 626 Dotacje funduszy celowych  na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów in-
westycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych                                                  o kwotê    383.444,33 z³

 b) Dzia³ 750 Administracja publiczna   o  kwotê     11.561,00 z³
 -Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                            o kwotê      11.561,00 z³
   § 096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci

pieniê¿nej                                                       o kwotê       11.561,00 z³
 c) Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej   kontroli i ochrony pañstwa i s¹downictwa
                                                           o kwotê       11.909,13 z³
 -Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmi

ków województw oraz referanda gminne,   powiatowe i wojewódz-
kie                                                                o kwotê       11.909,13 z³ .
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Uchwa³a Nr XXXVII/219/2002
Rady Gminy Cisek

z dnia 9 pa�dziernika 2002 r.

 w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy  Cisek na rok 2002.

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
zadañ zleconych gminie                           o kwotê         11.909,13 z³

d)  Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia   o kwotê      8.690,00 z³
- Rozdzia³ 75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji

ogólnej dla gmin                                  o kwotê          8.690,00 z³
  § 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

                                                                       o kwotê          8.690,00 z³
  e) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna  o kwotê         1.413,00 z³
  - Rozadzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne

i wychowawcze         o kwotê      1.413,00 z³
 § 201 Dotacje celowe otrzymane z  budzetu  pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji rz¹do-
wych oraz zadañ  zleconych gminie         o kwotê      1.413,00 z³

    2.Zmniejsza siê plan wydatków Gminy Cisek
                                                        o kwotê      145.039,00 z³
      w tym:
   a) Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa
                                                          o kwotê          8.000,00 z³
 -Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                                 o kwotê          8.000,00 z³
 -wydatki bie¿¹ce /wynagrodzenia wraz z pochodnymi/
                                                         o kwotê          8.000,00 z³
   b) Dzia³ 757 Obs³uga d³ugu publicznego
                                                           o kwotê        10.439,00 z³
    -Rozdzia³ 75702 Obs³uga papierów wato�ciowych  kre-

dytów i po¿yczek jedn.sam.terytorial.    o kwotê        10.439,00 z³
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 § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pa-
pierów wato�ciowych oraz pozyczek i kredytów

                                                               o kwotê     10.439,00 z³
 c) Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie       o kwotê     109.600,00 z³
 -Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe  o kwotê      79.000,00 z³
 -wydatki bie¿¹ce /wynagrodzenia wraz  z pochodnymi/
                                                           o kwotê        79.000,00 z³
   -Rozdzia³ 80110 Gimnazja       o kwotê        30.600,00 z³
  -wydatki bie¿¹ce /wynagrodzenia wraz  z pochodnymi/
                                                        o kwotê        23.000,00 z³

 -wydatki maj¹tkowe       o kwotê          7.600,00 z³
  d) Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

                                                                       o kwotê        17.000,00 z³
    -Rozdzia³ 85404 Przedszkola   o kwotê        17.000,00 z³
    -wydatki bie¿¹ce                     o kwotê        17.000,00 z³
   w tym: wynagrodzenia i pochodne  o kwotê   10.000,00 z³

3.Zwiêksza siê plan wydatków Gminy Cisek
                                                      o kwotê        562.056,46 z³

    w tym:
   a) Dzia³ 600 £¹czno�æ i transport o kwotê 383.444,33 z³
       -Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne
                                                      o kwotê         383.444,33 z³

        -wydatki inwestycyjne    o kwotê         383.444,33 z³
        b) Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa
                                                     o kwotê           16.690,00 z³

        -Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo-
�ciami                                                     o kwotê           16.690,00 z³

       - wydatki bie¿¹ce                 o kwotê           16.690,00 z³
       c) Dzia³ 750 Administracja publiczna
                                                     o kwotê           22.000,00 z³

        -Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                      o kwotê           22.000,00 z³

        - wydatki bie¿¹ce                  o kwotê           22.000,00 z³

d) Dzia³ 751 Urzedy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

                                                        o kwotê           11.909,13 z³
 -Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i

sejmików województw oraz referenda   gminne,powiatowe,wo-
jewodzkie                  o kwotê          11.909,13 z³

 -wydatki bie¿¹ce /zadania zlecone/   o kwotê 11.909,13 z³
e) Dzia³ 801O�wiata i wychowanie  o kwotê  109.600,00 z³
 - Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe

                               o kwotê          79.000,00 z³
 -wydatki bie¿¹ce                           o kwotê         63.500,00 z³
 -wydatki maj¹tkowe                     o kwotê         15.500,00 z³
 -Rozdzia³ 80110 Gimnazja         o kwotê         30.600,00 z³
 -wydatki bie¿¹ce                    o kwotê          30.600,00 z³
 f) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna   o kwotê           1.413,00 z³
 - Rozadzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne  i wy-

chowawcze                                o kwotê      1.413,00 z³
 § 3110 �wiadczenia spo³eczne
     /zadania zlecone/                        o kwotê           1.413,00 z³

 g) Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                        o kwotê          17.000,00 z³
 -Rozdzia³ 85404 Przedszkola   o kwotê            17.000,00 z³
  -wydatki bie¿¹ce                  o kwotê           17.000,00 z³
  w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi
                                                          o kwotê              6.500,00 z³.

 § 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cisek.

 §3.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Walter Oleks

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 117 i 124 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.,

231

Uchwa³a Nr LI/248/2002
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia 9 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie korekty bud¿etu gminy na 2002 rok.

1014 z pó�n. zm.) - Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie dochodów ogó-
³em na kwotê 31.209,00 z³

Dochody:
Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia

w z³
Zmniejszenia w z³

801 O�wiata i wychowanie 27.898,00 -
80101 Szko³y podstawowe 20.581,00 -

203 Dotacja celowa przekazana  z bud¿etu pañstwa  na realizacjê
w³asnych zadañ   bie¿¹cych  gmin

20.581,00 -

80110 Gimnazja 7.317,00 -
203 Dotacja celowa przekazana  z bud¿etu pañstwa  na realizacjê

w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
7.317,00 -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.311,00 -
85401 �wietlice szkolne 3.311,00 -

203 Dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa  na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

3.311,00 -

           Razem: 31.209,00 -
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§ 2. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków ogó-
³em  o  kwotê  31.209,00 z³

w tym:
-zwiêkszenia 92.209,00 z³
-zmniejszenia 61.000,00 z³

Wydatki:
Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia

w z³
Zmniejszenia
w z³

750 Administracja publiczna 22.000,00 10.000,00
75023 Urzêdy Gmin 10.000,00 10.000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.000,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000,00 -

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 12.000,00 -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.000,00 -

757 Obs³uga d³ugu publicznego - 20.000,00
75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i po¿yczek

samorz¹du terytorialnego
- 20.000,00

807 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów

- 20.000,00

758 Ró¿ne rozliczenia - 21.000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe - 21.000,00

4810 Rezerwa ogólna - 21.000,00
801 O�wiata i wychowanie 47.398,00 -

80101 Szko³y Podstawowe 40.081,00 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.227,00 -
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 2.901,00 -
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 398,00 -
4440 Odpis na ZF�S 1.055,00 -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych (parking w

Dêbskiej Ku�ni)
19.500,00 -

80110 Gimnazja 7.317,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.769,00 -
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.032,00 -
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 141,00 -
4440 Odpis na ZF�S 375,00 -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.811,00 -
85401 �wietlice szkolne 3.311,00 -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.610,00 -
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 467,00 -
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 64,00 -
4440 Odpis na ZF�S 170,00 -

85404 Przedszkola 1.500,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 10.000,00 5.000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi - 5.000,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 5.000,00
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 10.000,00 -

4260 Zakup energii 10.000,00 -
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000,00 -

92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 8.000,00 -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych (Klub w

Dêbiu)
8.000,00 -

926 Kultura fizyczna i sport - 5.000,00
92695 Pozosta³a dzia³alno�æ - 5.000,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 5.000,00
Razem: 92.209,00 61.000,00

§ 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 Gminy

Józef Ledwoch
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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)
oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733; 2002r. Nr 113, poz.
984, Nr 168, poz. 1383), Rada Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Dobrzeñ Wielki na lata 2003 -
2007, okre�lony w za³¹czniku do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

                                                                    Przewodnicz¹cy
Rady Gminy  Dobrzeñ Wielki

                                                                Gerard Halama

Za³¹cznik
                                       do uchwa³y Nr II/25/2002

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
                                                        z dnia 9 grudnia 2002r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY DOBRZEÑ WLK.

1. Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z po-
dzia³em na lokale mieszkaniowe i u¿yteczno�ci publicznej.

Wielko�æ zasobów mieszkaniowych gminy na dzieñ 30
czerwca 2002r. bêd¹cych w zarz¹dzie GZGKiM  wynosi 120 loka-
li mieszkalnych  Tab.nr 1-1.2 oraz 15 lokali mieszkalnych znaj-
duj¹cych siê  we wspólnotach mieszkaniowych Tab.nr 2, ilo�æ
lokali u¿yteczno�ci publicznej  przedstawia  Tab. nr 3.

2. PROGNOZA WIELKO�CI ZASOBÓW MIESZKANIO-
WYCH GMINY NA LATA   2003 - 2007
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Uchwa³a  Nr II/25/2002
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Dobrzeñ Wielki
na lata 2003 - 2007

L/P LATA IL�Æ
BUDYNKÓW

ILO�Æ
MIESZKAÑ

POWIERZCHNIA
U¯YTKOWA

1 2003 26 118 6912,47
2 2004 26 112 6562,47
3 2005 26 106 6162,47
4 2006 26 100 5812,47
5 2007 25 94 5392,47

2.2. PROGNOZA STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZ-
KANIOWEGO GMINY

W podstawowym zasobie mieszkaniowym Gminy, zlokali-
zowanym przy Pl. Klasztornym 10 przewiduje siê w latach 2003-
2007 sukcesywn¹ modernizacjê budynku polegaj¹c¹ na: re-
moncie kominów, wymianie pokrycia dachowego oraz na zago-
spodarowaniu strychu.

W budynkach przy ul. Wolno�ci 19 i 53 wymiana pokryæ
dachowych, remont kominów oraz ocieplenia budynku nr 53.

W budynku przy ul. Jagie³³y 25 w Czarnow¹sach  przewi-
duje siê remont dachu oraz  zakoñczenie wymiany stolarki okien-
nej.

W budynku przy ul. Powstañców �l. 3 przewiduje siê wy-
mianê ca³ej stolarki okiennej oraz modernizacjê kot³owni z wê-
glowej na gazow¹. Szczegó³owy plan dzia³ania ujêto w Tab.nr 4.

3. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN MODERNIZACJI ZA-
SOBU MIESZKANIOWEGO

Tabela nr 4 przedstawia niezbêdne remonty jakie w zaso-
bie mieszkaniowym gminy planuje siê wykonaæ.

4. PLANOWANA SPRZEDA¯ LOKALI W POSZCZEGÓL-
NYCH LATACH

Zak³ada siê objêcie docelow¹ prywatyzacj¹ zasobów
mieszkaniowych pozostaj¹cych obecnie we w³adaniu Gminy.
System preferencji przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych dotych-
czasowym najemcom zosta³ uchwalony przez  Radê Gminy
Dobrzeñ Wielki.

                         PLANOWANA SPRZEDA¯

ROK ILO�Æ LOKALI POW. U¯YTK. WARTO�Æ

2003 5 326,73

2004 6 350

2005 6 400

2006 6 350

2007 6 420

5. SPOSÓB I ZASADY ZARZ¥DZANIA  LOKALAMI I BU-
DYNKAMI WCHODZ¥CYMI W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZA-
SOBU GMINY

Zarz¹dzanie budynkami i lokalami mieszkalnymi sprawuje
GZGKiM  w Kup.

6. �RÓD£O  FINANSOWANIA GOSPODARKI  MIESZKA-
NIOWEJ

�ród³o finansowania dzieli siê na nastêpuj¹ce rodzaje:
a/czynsze mieszkaniowe
b/czynsze za lokale mieszkaniowe
c/�rodki ze sprzeda¿y lokali mieszkalnych
d/�rodki z bud¿etu gminy (dop³aty).
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WYKAZ PLANOWANYCH WP£YWÓW BÊD¥CYCH �RÓD£EM
FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ROK CZYNSZ
mieszkan.

CZYNSZ
za lokale u¿ytkowe

SPRZEDA¯
lokali

DOP£ATA
z bud¿etu

RAZEM

2003 136867 31516,8
2004 142324 31516,8
2005 147899 31516,8 450000
2006 153449 31516,8
2007 156597 31516,8

7.   WYSOKO�Æ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH

ROK KOSZTY REMONTÓW
I MODERNIZACJI

RAZEM

2003 489000 489000
2004 314000 314000
2005 328000 328000
2006 250000 250000
2007 225000 225000

8. OPIS INNYCH DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU POPRA-
WÊ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJÊ GOSPODAROWA-
NIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Mimo planowania du¿ych remontów nie zaistnieje koniecz-
no�æ czasowego przekwaterowania  na czas trwania tych re-
montów.

W ¿adnym budynku nie bêdzie przeprowadzony kapitalny
remont.

Budynki, które mieszcz¹ siê w Dobrzeniu Wielkim przy uli-
cy ¯eromskiego 44 i Sienkiewicza s¹ w tak z³ym stanie, ¿e ich
remont jest ekonomicznie nieuzasadniony.

9. ZASADY  POLITYKI  CZYNSZOWEJ

Wysoko�æ czynszu od 1kwietnia 2000r.  ustala siê wed³ug
stawki bazowej czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej lokalu mieszkalnego w wysoko�ci 1,80 z³, uchwalonej
uchwa³¹ Rady Gminy Dobrzeñ Wielki Nr XII/142/99 z dnia 9 grud-
nia 1999r.

W zwi¹zku z tym, ¿e  poszczególne lokale mieszkalne
(domy)  znajduj¹ siê pod wzglêdem stanu technicznego w bar-
dzo ró¿nym stanie, jak równie¿  zabudowa w poszczególnych
so³ectwach jest bardzo oddalona od centrów poszczególnych
so³ectw - postanowiono obszar gminy podzieliæ na trzy strefy -
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do ww. uchwa³y.

W tych strefach wyznaczono jeszcze trzy obszary - zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2 do ww. uchwa³y.

Od stawki 1,80 z³/ m2, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do w/w
uchwa³y s¹ naliczane bonifikaty do poszczególnych lokali miesz-
kalnych.

W zwi¹zku z art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998r.
Nr 126, poz. 787, Nr 162, poz. 1119; 1999r. Nr 111, poz. 1281;
2000r. Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946) Rada Gminy Dobrzeñ
Wielki,  uchwa³¹ Nr XXI/256/2000 z dnia 14 grudnia 2000r. ,
ustali³a stawkê czynszu dla lokali mieszkalnych o powierzchni
przekraczaj¹cej 80 m2 w wysoko�ci 2,20 z³/ m2, za³¹cznik nr 1 do
ww. uchwa³y Nr XII/142/99 (tabela oczynszowania mieszkañ)
s³u¿y do wyliczeñ wysoko�ci czynszów.

Podwy¿ki czynszu za u¿ywanie lokali, z wyj¹tkiem op³at
niezale¿nych od w³a�ciciela, nie mog¹ w danym roku przekro-
czyæ �redniorocznego wzrostu cen  towarów i us³ug konsump-
cyjnych ogó³em w minionym roku w stosunku do roku poprze-
dzaj¹cego rok miniony nie wiêcej ni¿:

1/ 50% - je¿eli roczna wysoko�æ czynszu nie przekracza
1% warto�ci  odtworzeniowej,

2/ 25% - je¿eli roczna wysoko�æ czynszu jest wy¿sza ni¿
1% i nie przekracza 2% warto�ci odtworzeniowej,

3/ 15% - je¿eli roczna wysoko�æ czynszu jest wy¿sza ni¿
2% warto�ci odtworzeniowej.

Dla zasobów gminy wysoko�æ czynszu znajduje siê w prze-
dziale od 1%  do  5% warto�ci odtworzeniowej budynku.
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OPIS  STANU  ISTNIEJ¥CEGO             Tab. nr 1
Rodzaj wyposa¿enia poza energ. elektr. i
wod¹

l/p Adres budynku Liczba
mieszkañ

Pow. u¿ytk.

CO WC Kan.sieæ Kan.
szamb

Stan
technicz.

Uwagi

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
1 CZARNOW¥SY

ul. Jagie³³y 25
4
1
1
1
1

246,03
90,07
36,32
41,81
77,83

x x dobry

2 CZARNOW¥SY
ul. Jagie³³y 48

4

1
1
1
1

197,20

66,90
20,57
60,49
49,20

x x x dobry

3 CZARNOW¥SY
ul. Wolno�ci 19

3

1
1
1

140,50

32,25
42,46
65,79

x
x

x
x

z³y

4 CZARNOW¥SY
ul. Wolno�ci 23

1 134,6 dobry

5 CZARNOW¥SY
ul. Wolno�ci 53

5
1
1
1
1
1

199,60
52,70
27,62
52,70
27,97
38,62

x x x dobry

6 CZARNOW¥SY
ul. J.Kani 3-5

8
1
1
1
1
1
1
1
1

533,70
86,01
28,21
106,58
51,75
105,54
50,00
55,54
50,01

x x dobry

7 CZARNOW¥SY
Pl.Klasztorny 10 - 14

12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

960,20

38,90
78,00
92,90
88,20
78,20
76,00
95,00
95,98
75,50
66,30
91,10
84,20

x x dobry

8 CZARNOW¥SY
Pl. Klasztorny 8

6
1
1
1
1
1
1

253,30
53,89
34,17
34,70
54,20
40,17
36,19

x x x b. dobry
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OPIS  STANU  ISTNIEJ¥CEGO        Tab. nr 1.1.

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
9 CZARNOW¥SY

ul. Dworcowa 1
5

1
1
1
1
1

270,78

80,96
85,79
16,38
50,67
36,98

x x x dobry

10 CZARNOW¥SY
ul. Dworcowa 13

1 97,60 x x x dobry

11 DOBRZEÑ WLK.
ul. ¯eromskiego 44

1 52,80 z³y

12 DOBRZEÑ WLK.
ul. Sienkiewicza 40

1 91,06 z³y

13 DOBRZEÑ WLK.
ul. Dworcowa 8

1 105,11 x x x dobry

14 DOBRZEÑ WLK.
ul. Dworcowa 18

3

1
1
1

191,10

67,80
69,70
53,60

x

x

x

x

dobry

15 DOBRZEÑ WLK.
ul. Namys³owska 26

5
1
1
1
1
1

253,08
52,60
52,60
52,60
52,60
42,68

x x x dobry

16 DOBRZEÑ WLK.
ul. Strzelców Byt. 19

2

1
1

195,98

98,48
97,50

x x dobry

17 DOBRZEÑ WLK.
ul. Matejki 3

3
1
1
1

166,96
71,06
37,50
58,40

x x x dobry

18 DOBRZEÑ WLK.
ul. Drzyma³y 9

8
1
1
1
1
1
1
1
1

341,84
67,08
35,60
42,97
54,03
33,92
43,05
25,37
39,82

x x x dobry

19 CHRÓ�CICE
ul. Sienkiewicza 11

2
1
1

164,64
82,10
82,54

x x x dobry

20 CHRÓ�CICE
ul. Powstañców �l.3

8
1
1
1
1
1
1
1
1

467,80
59,98
70,59
79,27
40,23
54,71
56,45
42,06
64,55

x x x dobry



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 9 - 567 -          Poz. 232

OPIS  STANU  ISTNIEJ¥CEGO Tab. nr 1.2

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
21 KUP

ul. K. Miarki 3
2

1
1

110,71

65,60
45,11

x x dobry

22 KUP
ul. K. Miarki 9

2

1
1

100,30

57,75
42,55

x x dobry

23 KUP
ul. Brynicka 29

1 130,75 z³y

24 KUP
ul. 1 Maja 42

2

1
1

121,20

57,10
64,10

z³y

25 KUP
ul. Szpitalna 2

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

488,65

52,28
46,30
64,62
54,80
49,27
37,30
47,88
54,20
43,65
38,35

x x dobry

26 KUP
ul. Szpitalna 11

18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1124,99
47,80
88,20
65,50
76,20
65,50
76,20
52,80
65,50
52,80
65,50
51,89
65,50
51,70
65,50
51,70
65,50
51,70
65,50

x x x dobry

27 KUP
ul. Katowicka 8

1 47,45 x x dobry

28 �WIERKLE
ul. Mickiewicza 2

1 51,09 x x dobry

RAZEM 120 7239,02

Skala ocen:
Stan techniczny budynku;
b. dobry - budynek nie wymaga ¿adnych remontów
dobry - budynek wymaga bie¿¹cych remontów
z³y - budynek wymaga kapitalnego remontu
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Tabela nr 2

Lokale mieszkalne usytuowane w budynkach zarz¹dzanych przez wspólnoty mieszkaniowe

Rodzaj wyposa¿enia poza energi¹

elektryczn¹

Lp Adres budynku Liczba

mieszka
ñ

Pow.

u¿ytkowa

CO WC kan.sie
æ.

kan.
szamb

Stan

techn.

Inne

1 Dobrzeñ Wlk
ul. Namys³owska 111

6

1

327,00

54,50

x

   x

x

x

dobry

2 Dobrzeñ Wielki
ul. Opolska 5

7
1
1
1

443,30
63,70
46,10
48,50

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

dobry

3 Kup
ul. 1 Maja 1c

4
1
1

1

189,43
48,72
33,89

50,72

x
x
x

x

x
x
x

x

dobry

4 Czarnow¹sy
ul. Dworcowa 5

6
1

1
1
1

446,27
62,09

71,00
57,09
106,18

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

dobry

5 Czarnow¹sy
ul. Dworcowa 9

5
1
1

1
1

419,90
86,20
86,20

86,20
75,10

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

dobry

Powierzchnia budynków mieszkalnych zarz¹dzanych przez
Wspólnoty mieszkaniowe wynosi 1825,90 m2  w tym powierzch-
nia lokali  stanowi¹cych w³asno�æ gminy  wynosi  976,19 m2.

T a b . N r  3

Lokale u¿ytkow e usytuow ane w  budynkach  kom unalnych .

R odzaj w yposa¿en ia  poza energi¹
elek tryczn¹ i w od¹

Lp. A dres budynku Liczba

lokali

Pow . u¿ytkow a

co w c kan .

siec .

kan .

szam bo

Stan techn. Inne

1 K up
u l. R ynek  4 1 62,34 x x x dobry

2 K up

u l. Szp ita lna  2 1 52,00 x x dobry

3

�w ierk le
u l. M ickiew icza 2 1 149 ,00 x x dobry

 4 C zarnow ¹sy
u l. D w orcow a 5 1 56,67 x x x dobry

5 C zarnow ¹sy
Pl. K lasztorny 8 2

1

1

121 ,16

42,43

78,73

x x x dobry

6 C zarnow ¹sy
u l. Jagie ³³y 14 2

1

1

166 ,45

127 ,45

39,00

x x dobry

7 C zarnow ¹sy
u l. Jagie ³³y 25 1 53,67 x x dobry

8 D obrzeñ  W ielk i
u l. N am ys ³ow ska 97 1 76,16 x x x dobry

9 D obrzeñ  W ielk i
u l. R eym onta  4 3

1
1

1

255 ,11

198 ,50
36,33

20,28

x x x dobry

10 D obrzeñ  W ielk i
u l. N am ys ³ow ska 26 1 36,26 x x x dobry

R A ZE M 14 1028 ,82
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PLANOWANIE  REMONTÓW  I  MODERNIZACJI
ORAZ  KOSZTY  W  POSZCZEGÓLNYCH  LATACH (W TYS. Z£)
Tab. nr 4

Lp OBIEKT WYSZCZEGÓLNIENIE
ROBÓT

2003 2004 2005 2006 2007

Wymiana pokrycia dachowego 170
Dokoñczenie wymiany stolarki okiennej
i poprawa elewacji zewnêtrznej

38
1 Czarnow¹sy

Pl. Klasztorny 10-14

Adaptacja pomieszczeñ strychowych na
lokale socjalne

83 83 83 50

Remont kominów, wymiana pokrycia
dachowego

922 Czarnow¹sy
ul. Wolno�ci

Docieplenie �cian oraz wymiana drzwi
wej�ciowych

45

Remont dachu oraz kominów 753 Czarnow¹sy
ul. Jagie³³y 25 Czê�ciowa wymiana stolarki okiennej

oraz poprawa elewacji
30

4 Czarnow¹sy
ul. Wolno�ci 14

Wymiana pokrycia dachowego oraz
czê�ciowa wymiana krokwi i wymiana
pod³óg

60

Wymiana instalacji CO 60
Czê�ciowa wymiana kanalizacji 20

5 Czarnow¹sy
Pl. Klasztorny 8

Wymiana pod³óg 25
Czê�ciowa wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

286 Czarnow¹sy
ul. Dworcowa 1

Wykonanie ogrodu wokó³ posesji 15
Wymiana pokrycia dachowego 457 Dobrzeñ Wielki

ul. Namys³owska 26 Poprawa elewacji 20
8 Dobrzeñ Wielki

ul.Strz. Bytomskich 14
Wymiana pokrycia dachowego na
budynku gospodarczym

15

9 Dobrzeñ Wielki
ul. Matejki 3

Remont elewacji 25

Modernizacja kot³owni przej �cie z
pieców wêglowych na gazowe oraz
remont instalacji CO

45

Wymiana stolarki okiennej 21 21

10 Chró�cice
ul.Powstañców �l. 3

Reperacja elewacji 15
11 Kup

ul. K. Miarki
wykonanie nowego ogrodzenia 12

12 Kup
ul. Szpitalna 2

Remont lokali mieszkalnych 20 20 20 35

Wymiana stolarki okiennej 15 30 25
Wymiana instalacji CO 50
Czê�ciowa wymiana kanalizacji 30
Docieplenie �cian 60

13 Kup
ul. Szpitalna 11

Konserwacja dachu 20
14 Kup

ul. 1 Maja 42
Wykonanie izolacji poziomej, remont
kominów, poprawa elewacji, wykonanie
nowego ogrodzenia

5 5 20 30

15 Pozosta³e budynki Remonty bie¿¹ce oraz skutki usuwania
awarii

5 10 10 10 10

RAZEM 489 314 328 250 225

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), art. 6
ust. 13 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), 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, Nr 137, poz. 926; 1998 r. Nr
108, poz.681; 2001 r. Nr 81, poz. 875; 2002 r. Nr 200, poz. 1680)
oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku
le�nym (Dz .U. Nr 200 poz. 1682) -  Rada Gminy Dobrzeñ Wielki
uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr III/29/2002
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 28 grudnia 2002 r.

w sprawie okre�lenia wzoru informacji o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach.

§ 1. Okre�la siê wzór informacji o nieruchomo�ciach i
obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach, stanowi¹cy za-
³¹cznik do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
                                                   Dobrzeñ Wielki

                                                                           Gerard Halama
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), art. 6
ust. 13 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), 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, Nr 137, poz. 926; 1998 r. Nr
108, poz.681; 2001 r. Nr 81, poz. 875; 2002 r. Nr 200, poz. 1680)
oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku
le�nym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682)  - Rada Gminy Dobrzeñ Wielki
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek od nierucho-
mo�ci (DN-1), stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/30/2002
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 28 grudnia 2002 r.

w sprawie okre�lenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i le�ny

§2. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1),stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§3. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek le�ny (DL-1),
stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

                                                                                Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                    Dobrzeñ Wielki
                                                                                   Gerard Halama
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Na  podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984/ oraz art. 6 ust. 13 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 Domaszowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzór deklaracji od nieruchomo�ci /DN-1/stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Okre�la siê wzór informacji o nieruchomo�ciach i obiektach
budowlanych /IPN-1/, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/14/2002
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo�ci oraz wzoru informacji o nieruchomo�ciach.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w Doma-
szowicach.

§ 4. Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomo�ci po-
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 Opolskiego i ma
zastosowanie od roku podatkowego 2003.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.
1591 ; 2002 r. Nr 23 , poz. 220 ,  Nr 62 ,poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 ,
Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 ) oraz art. 10 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 uchwala , co
nastêpuje:

§1. W uchwale Nr III/13/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie okre�lenia stawek podatku od �rodków transportowych
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. § 1 pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
c/ równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi - dwie                                                    1.819 z³
- o liczbie osi - trzy                                                       1.819 z³.
2. § 1 pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:
c/ równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
- o liczbie osi - dwie                                                    1.819 z³
- o liczbie osi - trzy                                                       1.819 z³.
3. W § 1 pkt 2 lit. a , dodaje siê:
- o liczbie osi cztery i wiêcej                                          1.300 z³.
4. W § 1 pkt 2 lit. b , dodaje siê:
- o liczbie osi - dwie                                                    1.600 z³.
5. W § 1 pkt 3 lit. a , dodaje siê:
- o liczbie osi cztery i wiêcej                                          1.400 z³.
6. W § 1 pkt 3 lit. b , dodaje siê:
- o liczbie osi - dwie                                                     1.700 z³.
7. W § 1 pkt 5 lit. a, dodaje siê:
- o liczbie osi trzy                                                         1.500 z³.
8. W § 1 pkt 5 lit. b , dodaje siê:
- liczbie osi - trzy                                                          1.700 z³.
9. W § 1 pkt 6 lit. a , dodaje siê:
- o liczbie osi trzy                                                         1.600 z³.
10. W § 1 pkt 6 lit. b , dodaje siê:
- o liczbie osi trzy                                                         1.800 z³.

236

Uchwa³a Nr IV/26/2003
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/13/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia stawek podatku
od �rodków transportowych.

11. W § 1 pkt. 8 lit. a , dodaje siê:
- o liczbie osi - dwie                                                   1.010 z³
- o liczbie osi- trzy                                                         1.000 z³.
12. W § 1 pkt. 8 lit. b , dodaje siê:
- o liczbie osi - trzy                                                       1.200 z³.
13. W § 1 pkt. 8 lit. c , dodaje siê:
- o liczbie osi -jedna                                                   1.550 z³.
14. W § 1 pkt. 9 lit. a , dodaje siê:
- o liczbie osi - dwie                                                   1.100 z³
- o liczbie osi - trzy                                                       1.050 z³.
15. W § 1 pkt. 9 lit. b , dodaje siê:
- o liczbie osi - trzy                                                       1.300 z³.
16. W § 1 pkt. 9 lit. c , dodaje siê:
- o liczbie osi - jedna                                                  1 .650 z³.
17. W § 1 pkt 7 po s³owach " masê ca³kowit¹ od 7 ton i

poni¿ej 12 ton" dodaje siê:  "z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzona przez podatnika podatku rolnego"

18. W § 1 pkt 8 i 9 po s³owach " zespo³u pojazdów" dodaje siê:
"z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolni-

cz¹ prowadzona przez podatnika podatku rolnego".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Je-
mielnica.

§3. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Herbert Pyka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.
1591; 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214,poz.1806) - Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Gminy Krapkowice, stanowi¹cym za³¹cz-
nik do uchwa³y Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Krapkowicach z
dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Krapkowice wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. § 26 otrzymuje brzmienie:
"§ 26.1 Rada obraduje na sesjach, zwo³ywanych zgodnie z

planem pracy,  nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale oraz na sesjach
nie przewidzianych w planie a zwo³ywanych w zwyk³ym trybie.
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Uchwa³a Nr IV/40/2003
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Krapkowice.

2. Sesje w trybie nadzwyczajnym  zwo³ywane s¹ w przy-
padkach przewidzianych w ustawie."

2. W § 43 skre�la siê ust.5.
3. W § 97 skre�la siê ust.5.

§ 2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie
14 od og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

      Andrzej Kulpa
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 Na podstawie art. 18  ust.2  pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym /  Dz.U.  z 2001 r.Nr  142, poz.
1591 z pó�n. zm./ oraz  art.26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 1999r. Nr 15  poz.
139, Nr 41  poz. 412, Nr 111 poz. 1279;2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; 2001 r. Nr 14 poz. 124,
Nr 154 poz. 1804/  - Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala,
co nastêpuje :

§ 1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski, zatwierdzo-
nego uchwa³¹ Nr XXVIII/225/97 Rady Miejskiej w Lewinie Brze-
skim z dnia 25 czerwca 1997 r.

2. Zmiana planu polega na wydzieleniu i zmianie dotych-
czasowego przeznaczenia czê�ci terenu oznaczonego w planie
symbolem 83P i przeznaczenia na us³ugi publiczne zwi¹zane z
o�wiat¹.

3. Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek zmia-
ny planu sporz¹dzony na wyrysie   z rysunku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
sporz¹dzonego na mapie sytuacyjno - wysoko�ciowej w skali
1 : 2000  - i stanowi za³¹cznik do uchwa³y.

4. Rysunek planu wraz z przepisami niniejszej uchwa³y
stanowi¹ ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

5. Zakres planu obejmuje ustalenie:
- nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-

cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym sposobie zago-
spodarowania,

- warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu
objêtego zmian¹ w planie,

- warunków wynikaj¹cych z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego i kulturowego,

- zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.
6.  Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w § 3, zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siê dotychczaso-
wy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie umo¿liwi zagospodarowania tere-
nów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

7.  Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcjo-
nalnymi zmiany planu s¹:

   a/  granice obszaru objêtego zmian¹ planu,
    b/  linie rozgraniczenia terenów o ró¿nym przeznaczeniu

lub o ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowania,
    c/  przeznaczenia  terenu.
8. Pozosta³e ustalenia maj¹ charakter informacyjny.

§ 2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:
1.  Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o

których mowa w § 3 niniejszej uchwa³y.
2.  Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ, stosownie do

tre�ci ustaleñ rysunki planu wykonane na mapie w skali 1 : 2000
stanowi¹ce integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y.

3.  Przeznaczeniem podstawowym terenu - nale¿y przez
to rozumieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym te-
renie.
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Uchwa³a  Nr  III/18/2002
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.

4.  Przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - nale¿y przez
to rozumieæ okre�lony niniejszym planem inny sposób przezna-
czenia terenu ni¿ przeznaczenie podstawowe, który mo¿e byæ
realizowany na terenie objêtym zmian¹ planu.

5. Liniach zabudowy obowi¹zuj¹cych - jest to linia wy-
znaczaj¹ca wymagan¹ odleg³o�æ budynków o funkcji podsta-
wowej od drogi mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku.

     Linia ta jest jednocze�nie lini¹ zabudowy obowi¹zuj¹-
c¹ dla budynków towarzysz¹cych.

6.  Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ obiekty
i urz¹dzenia realizowane ze �rodków bud¿etu pañstwa lub gmi-
ny a w szczególno�ci: obiekty o�wiatowe, ochrony zdrowia i opieki
spo³ecznej, sportu i rekreacji a tak¿e innych zadañ realizowa-
nych w ramach zadañ w³asnych gminy, zadañ zleconych oraz
wprowadzonych do realizacji w drodze negocjacji przez admini-
stracjê rz¹dow¹.

7.  Strefie ochrony konserwatorskiej "A" - nale¿y przez
to rozumieæ obszar obejmuj¹cy Stare Miasto w Lewinie Brze-
skim, na którym elementy dawnego uk³adu przestrzennego za-
chowa³y siê w stanie nienaruszalnym  lub jedynie nieznacznie
zniekszta³conym. Obszar uznany za szczególnie wa¿ny jako ma-
terialne �wiadectwo historyczne. W strefie tej przyj¹æ nale¿y
pierwszeñstwo wymagañ konserwatorskich nad wszelk¹ pro-
wadzon¹ wspó³cze�nie dzia³alno�ci¹ inwestycyjn¹, gospodarcz¹
i us³ugow¹.

8.  Przepisach szczególnych  - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych.

9.  Przepisach szczegó³owych   - nale¿y przez to rozu-
mieæ aktualnie obowi¹zuj¹ce w trakcie realizacji planu przepisy
wykonawcze oraz Polskie Normy.

§ 3.  USTALENIA  SZCZEGÓ£OWE DLA TERENU  WYZNA-
CZONEGO ZMIAN¥  W  PLANIE I OZNACZONEGO  SYMBOLEM
83/1 UO - teren us³ug publicznych

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem 83/1 UO

Zasady zagospodarowania terenu :
1/  przeznaczenie podstawowe: us³ugi publiczne o�wiaty

/ sala gimnastyczna dla gimnazjum/,
2/  przeznaczenie dopuszczalne - uzupe³niaj¹ce: pomiesz-

czenia odnowy biologicznej, biurowo - administracyjne, ma³ej
gastronomii, hotelowe,

3/  zakaz wprowadzania funkcji nie zwi¹zanych z podsta-
wowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu.

Zasady zabudowy :
1/  adaptacja istniej¹cych na terenie dawnych budynków

gospodarczych przypa³acowych na salê gimnastyczn¹,
2/  zespó³ zabudowy obejmuj¹cy: pa³ac, dawny m³yn i park

stanowi¹ obiekty zabytkowe  po³o¿one w strefie "A" ochrony kon-
serwatorskiej miasta Lewin Brzeski, którego uk³ad urbanistycz-
ny wpisany jest do rejestru zabytków / nr  rejestrowy 147/54 z
29 grudnia 1954 r. Zespó³ pa³acowy pochodz¹cy z I po³. XVIII w.
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pa³ac nr rej.772/64 z 8 kwietnia 1964r., park nr rej. 63/81
z 15 lipca 1981r., ogrodzenie z bramami nr rej 772/64 z 8 wrze-
�nia 1964r.

3/  projektowana adaptacja czê�ci obiektów gospodar-
czych winna uwzglêdniaæ :

        - dotychczasow¹ liniê zabudowy,
        - dotychczasow¹ wysoko�æ zabudowy.
4/ wszelkie dzia³ania inwestycyjne na terenie objêtym

zmian¹ planu polegaj¹ce na adaptacji budynków gospodarczych
na inn¹  okre�lon¹ niniejsz¹ uchwa³¹ funkcjê winny podlegaæ
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na eta-
pie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, projektowania i wykonawstwa.

5/   wszelkie prace ziemne nale¿y wykonaæ pod nadzorem
archeologicznym na koszt inwestora przez uprawnion¹ jednost-
kê, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia konserwatorskiego
wymagaj¹ powiadomienia organu ds. ochrony zabytków.

6/   dojazd i wej�cie do projektowanego budynku od strony
terenu 82 UK.

§ 4. Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹
1.  Zaopatrzenie w wodê - pod³¹czenie do istniej¹cej miej-

skiej sieci wodoci¹gowej.
2.  Odprowadzenie �cieków sanitarnych - pod³¹czenie

do istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a nastêpnie
odprowadzenie do oczyszczalni �cieków miasta Lewin Brzeski.

3.  Odprowadzenie �cieków deszczowych -  do miej-
skiej sieci kanalizacji deszczowej.

4.  Energia cieplna - ogrzewanie z indywidualnego �ród³a
ciep³a, zalecone zastosowanie paliw niskoemisyjnych, docelo-
wo w miejskiej sieci grzewczej.

5.  Elektroenergetyka - pod³¹czenie do istniej¹cych sieci
niskiego napiêcia na warunkach okre�lonych przez dysponenta
lub zarz¹dcê sieci.

6.  Telekomunikacja - pod³¹czenie do istniej¹cej sieci na
warunkach dysponenta lub zarz¹dcy sieci.

§  5. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z po-
trzeb ochrony �rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi

1. Inwestor obowi¹zany jest zastosowaæ takie rozwi¹za-
nia techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, które wyeli-
minuj¹ ponadnormatywne oddzia³ywanie na �rodowisko poza
granice  terenu do którego inwestor posiada tytu³ prawny.

2. W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-
ferycznego - nakazuje siê zastosowanie technologii i rozwi¹zañ
technicznych pozwalaj¹cych na dotrzymanie norm imisji w gra-
nicach terenu lokalizacji.

3. Gospodarka odpadami :
a) komunalnymi  - prowadzenie gospodarki odpadami

komunalnymi zgodnie   z przyjêtym w gminie systemem groma-
dzenia odpadów i ich wywóz na gminne sk³adowisko odpadów
we Wronowie,

b) innymi - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi.

§  6. Ustala siê stawkê procentow¹ w wysoko�ci 0%, o
której mowa w art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§ 7. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwa³¹
Nr  XXVIII/225/97  Rady  Miejskiej  w  Lewinie Brzeskim  z dnia  25
czerwca 1997 r., zachowuj¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z uwzglêdnie-
niem zmiany planu dokonanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Lewin Brzeski.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Mieczys³aw Adaszyñski
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Uchwa³a  Nr  III/19/2002
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lewin Brzeski dot. wsi Mikolin.

Na podstawie art. 18  ust.2  pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie  gminnym /  Dz.U.  z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z pó�n. zm./
oraz  art.26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. z 1999r. Nr 15  poz. 139, Nr 41  poz. 412, Nr 111
poz. 1279; 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268;
2001 r.Nr 14 poz. 124, Nr 154 poz. 1804/  - Rada Miejska w Lewinie
Brzeskim uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Ustalenia  podstawowe.
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXIV/73/82 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 11 czerwca
1997 r. w czê�ci dotycz¹cej wsi Mikolin - zwanej w dalszej czê�ci
uchwa³y planem.

2. Zmiana planu obejmuje przeznaczenie terenów obejmuj¹cych
dzia³ki gruntowe o nr ewid. 15/1, 15/2 i 34, po³o¿onych przy jazie Zawa-
da na lewym brzegu rzeki Odry,  pod budowê ma³ej elektrowni wodnej.

3. Integraln¹ czêci¹ zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Lewin Brzeski jest rysunek zmiany planu
sporz¹dzony na mapie sytuacyjno wysoko�ciowej w skali 1:5000, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

       Rysunek zmiany planu okre�la granice obszaru objêtego pla-
nem oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych zasadach zabudowy
i zagospodarowania.

4.    Zakres ustaleñ planu obejmuje :
 a/  ustalenie nowego przeznaczenia terenów,
 b/  ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów,
 c/  okre�lenie zasad i warunków wynikaj¹cych z ochrony �ro-

dowiska naturalnego  i kulturowego.
5.   Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcjonalnymi

planu s¹:
     a/  granice obszaru objêtego planem,
    b/  linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i o

ró¿nych zasadach zabudowy  i zagospodarowania,
     c/  przeznaczenie terenu.
6. Pozosta³e ustalenia maj¹ charakter informacyjny.

§ 2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:

1/  planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o których
mowa w § 5  uchwa³y,

2/ rysunku planu-nale¿y przez to rozumieæ, stosownie do tre�ci
ustaleñ rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w
skali 1:5000, stanowi¹cy integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y,

3/  terenie - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami roz-
graniczaj¹cymi obszar   o okre�lonej funkcji oznaczonej odpowiednim
symbolem u¿ytkowania,

4/  przeznaczeniem podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym terenie,

5/  urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty technicznego wyposa¿enia /naziemne i podziemne/ s³u¿¹ce
funkcji dominuj¹cej,

6/  przepisach szczególnych - aktualnie obowi¹zuj¹ce w trak-
cie realizacji planu przepisy ustaw  i przepisy wykonawcze oraz Pol-
skie Normy,

7/  przedsiêwziêciu - rozumie siê przez to inwestycje budow-
lane lub inne ingerencje  w �rodowisko, polegaj¹ce na przekszta³ceniu
lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu, w tym równie¿ na wydoby-
wanie zasobów naturalnych,

8/  przedsiêwziêciu mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia inwestycyj-
ne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko, i
przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których obowi¹zek sporz¹dzania raportu oddzia³ywania na �rodowi-
sko mo¿e byæ wymagany, na podstawie przepisów szczególnych.

§ 3. Ustalenia  szczególne.

1.  Obszar objêty zmian¹ planu zagospodarowania przestrzen-
nego otrzymuje na rysunku zmiany planu nastêpuj¹cy nowy symbol i
przeznaczenie :

EEW - teren urz¹dzeñ energetyki wodnej.

 W granicach obszaru oznaczonego symbolem EEW wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenów:

1) Zasady zagospodarowania terenu :

a/ Przeznaczenie podstawowe -   obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane
z funkcjonowaniem ma³ej elektrowni wodnej

b/ Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - zaplecze gospodarcze, urz¹-
dzenia i sieci infrastruktury technicznej, parking, zieleñ,

2) Zasady zabudowy terenu:

a/   teren po³o¿ony w zasiêgu formy ochrony przyrody Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego utworzonego rozporz¹dzeniem Nr P/11/99 Wojewo-
dy Opolskiego z dnia 28 wrze�nia 1999 r. w sprawie utworzenia Stobraw-
skiego Parku Krajobrazowego /  Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38, poz.
255 z 19 pa�dziernika1999 r./. Rozwi¹zania projektowe zabudowy te-
renu winny uwzglêdniaæ walory krajobrazowe obszaru i maksymalnie
chroniæ istniej¹ce ekosystemy ro�linno�ci przyrzecznej i umo¿liwiaæ
przemieszczanie siê zwierz¹t. Obiekt elektrowni wraz z urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi winien byæ wkomponowany  w otoczenie tak aby nie
stanowi³ dominanty w krajobrazie,

b/  wysoko�æ obiektów kubaturowych z uwzglêdnieniem wy-
magañ technologicznych - o jednej kondygnacji nadziemnej, z dachem
spadzistym krytym dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym,

c/  ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w obszarze bezpo�redniego
zagro¿enia zalewami powodziowymi wyklucza siê lokalizacjê na tere-
nie zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym pobytem ludzi,

d/   dojazd na teren - z drogi wojewódzkiej nr 460 istniej¹c¹ drog¹
gospodarcz¹ wymagaj¹ca dostosowania do parametrów drogi klasy
dojazdowej. Prowadzenie i wykorzystanie drogi transportowej przez
wa³ nie mo¿e powodowaæ zmniejszenia szczelno�ci lub stabilno�ci
wa³u.

3) Zasady zagospodarowania terenu wynikaj¹ce z potrzeb
ochrony �rodowiska   przyrodniczego i ochrony przed zagro-
¿eniami:

a/   na terenie objêtym planem stanowi¹cym terasê zalewow¹
rzeki Odry zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo
Wodne (Dz.U. Nr 115,poz. 1229) obowi¹zuje zakaz wykonywania urz¹-
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dzeñ wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych. Reali-
zacja inwestycji wymaga zgodnie z art. 83 ust. 2 uzyskania decyzji dyrekto-
ra regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej  na zezwolenie z zakazu,

 b/  projektowane zamierzenie inwestycyjne zwi¹zane z prze-
znaczeniem terenu pod budowê ma³ej elektrowni wodnej, szczegó³o-
we rozwi¹zania techniczne, zakres korzystania z wód rzeki Odry, w
szczególno�ci maksymalny i minimalny poziom piêtrzenia wody, ilo�ci
wody pobieranej przez elektrowniê oraz minimalny przep³yw  biologicz-
ny dostosowaæ do wymagañ w³a�ciwego organu ds. gospodarki wod-
nej okre�lonych w pozwoleniu wodno - prawnym, oraz Polskich Norm,

c/   w rozwi¹zaniach technicznych elektrowni wodnej zastoso-
waæ urz¹dzenia zapobiegaj¹ce uszkodzeniu i niszczeniu ryb przez
turbiny elektrowni oraz przep³awki dla ryb wêdrownych,

d/   wszelkie dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ projektowanego
zamierzenia inwestycyjnego, które wykonywane bêd¹ w s¹siedztwie
wa³u nie mog¹ powodowaæ zarówno w sposób bezpo�redni jak i w
sposób po�redni zmniejszenia szczelno�ci lub stabilno�ci wa³u. W przy-
padku konieczno�ci wykonywania  robót w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 50 m od
stopy wa³u nale¿y uzyskaæ zgodê w³a�ciwego organu,

e/   dopuszcza siê regulacjê, umocnienia i kszta³towanie linii brze-
gowej oraz dna rzeki Odry w³¹cznie do niezbêdnych potrzeb zwi¹za-
nych z realizacj¹ elektrowni wodnej, tak aby nie zosta³y zmienione
istniej¹ce stosunki wodne w otoczeniu budowli piêtrz¹cej w celu zapobie-
¿enia zagro¿enia dla ekosystemów na skutek nadmiernego uwilgotnienia gleb
powy¿ej lub na skutek przesuszenia gruntów poni¿ej budowli.

f/ ha³as emitowany przez urz¹dzenia ma³ej elektrowni wodnej
nie mo¿e powodowaæ przekroczenia, na terenach najbli¿szej zabudo-
wy z pomieszczeniami mieszkalnymi, norm dopuszczalnych, a w szcze-
gólno�ci poziomów progowych, okre�lonych w  przepisach szczegól-
nych - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych poza miastem,

g/  do celów grzewczych  - zastosowaæ �ród³o ciep³a zasilane
energi¹ elektryczn¹,

h/  zakazuje siê trwa³ego gromadzenia odpadów, za wyj¹tkiem
takich, które bez szkody dla jako�ci  �rodowiska mog¹ byæ wykorzysta-
ne w budowie obiektu, niwelacji lub relutywacji terenu. Odpady nie
nadaj¹ce siê do zagospodarowania na terenie budowy, lub w obiekcie
- w trakcie jego eksploatacji, powinny byæ zagospodarowane zgodnie
z  obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

i/ zakres zmian w planie, których przedmiotem jest realizacja
urz¹dzeñ hydrotechnicznych wraz z obiektami i urz¹dzeniami tech-
nicznymi wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na �rodowisko zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 kwietnia
2001r. - Prawo ochrony �rodowiska,

j/   masy  ziemne, a zw³aszcza glebê  z wykopów pod obiekty
budowlane i kana³y odprowadzaj¹ce wodê, poddaæ badaniom na za-
warto�æ metali ciê¿kich i innych substancji toksycznych w przypadku
przeznaczenia ich do wykorzystania poza terenem  realizacji przedsiê-
wziêcia,

k/ ustala siê obowi¹zek monitorowania prac budowlanych w
zakresie mog¹cym mieæ wp³yw na szczelno�æ  i stabilno�æ obwa³owañ
przeciwpowodziowych oraz okresowego monitoringu w zakresie go-
spodarki odpadami - g³ównie w odniesieniu do warstwy  glebowej o
nadmiernym zanieczyszczeniu metalami ciê¿kimi, a ponadto zagro¿enia
ha³asem - w okresie najwiêkszego nasilenia prac ziemnych oraz bez-
po�rednio po uruchomieniu elektrowni,

l/   zakazuje siê wykonywania prac makroniwelacyjnych, zmie-
niaj¹cych w sposób zasadniczy rze�bê terasy zalewowej i zmniejsza-
j¹cej powierzchniê przekroju miêdzywala,

³/   zabrania siê lokalizowania elektrowni wodnej o wysoko�ci
spadu co najmniej 3 m zaliczanej w przepisach szczególnych do przed-
siêwziêæ mog¹cych pogorszyæ stan �rodowiska, na obszarze bezpo-
�redniego zagro¿enia powodzi¹ i nie przewiduje siê zwolnieñ od tego
zakazu zgodnie z art. 40, ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne,

4) zasady ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:

W razie ujawnienia w czasie robót ziemnych znalezisk archeolo-
gicznych nale¿y powiadomiæ Pañstwow¹ S³u¿bê Ochrony Zabytków
celem zorganizowania nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego.
Ratownicze badania archeologiczne finansuje inwestor,

5) zasady zakresie infrastruktury technicznej :
a/    obs³ugê w zakresie zaopatrzenia w wodê, zaopatrzenia w

energiê elektryczn¹ na czas realizacji inwestycji przewiduje siê po-
przez wykorzystanie istniej¹cych sieci wiejskich w uzgodnieniu z ich
dysponentami,

b/  odprowadzanie �cieków bytowych - do przeno�nego urz¹-
dzenia sanitarnego zainstalowanego w granicach dzia³ki ma³ej elek-
trowni wodnej.

§ 4. Ustalenia  pozosta³e.

1. Tereny dla których plan miejscowy  ustala inne od dotychcza-
sowego przeznaczenie, mog¹ byæ wykorzystane w sposób dotych-
czasowy do czasu ich zagospodarowania, zgodnie z planem.

2. W sprawach nie okre�lonych ustaleniami niniejszego planu,
obowi¹zuj¹ przepisy ustaw szczególnych i norm.

§ 5. Wprowadzone zmiany w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Lewin Brzeski s¹ zgodne z polityka prze-
strzenn¹ zawart¹ w �Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski�  w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej i wykorzystania wód rzeki Odry dla celów go-
spodarczych.

§ 6. Dla terenu objêtego niniejsz¹ zmian¹ planu, zgodnie z art. 36
ust.3 ustawy o  zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem warto-
�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 0%. Przy zbywaniu nieruchomo�ci
okre�lonej niniejszym planem Burmistrz Miasta i Gminy pobierze jedno-
razow¹ op³atê okre�lon¹  na wy¿ej wymienionym poziomie w stosunku
do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§ 7.Trac¹  moc obowi¹zuj¹c¹  ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski zatwierdzone-
go uchwa³¹ Nr XXIV/73/82 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
11 czerwca 1997r., dla terenu bêd¹cego przedmiotem niniejszej uchwa³y.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy Lewin Brzeski.

§ 9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i
Gminy.

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Mieczys³aw Adaszyñski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie Gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ oraz art. 6 ust. 13
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 Lasowice
Wielkie uchwala, co nastêpuje:

§1. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomo�ci
(DN-1), stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§2. Okre�la siê wzór informacji w sprawie podatku od nierucho-
mo�ci i obiektach budowlanych(IN-1), stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y.

240

Uchwa³a Nr III/12/2002
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

§4. Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomo�ci poprzez
wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzêdzie Gminy w Laso-
wicach Wielkich.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego,  z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo�ci oraz wzoru informacji w sprawie podatku
od nieruchomo�ci.
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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, Nr 113, poz. 984)
art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz. 84, Nr 200, poz. 1683)art.
6b ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada  1984 . (Dz. U. z
1993 r. Nr 94, poz. 431; 2002 r.  Nr 200, poz. 1680 .) oraz art.6 ust.
8 ustawy o lasach z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682 ) -  Rada Miejska  uchwala , co nastêpuje:

§ 1.  W § 1 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

 1) dotychczasow¹ tre�æ  oznacza siê jako ust.1,
 2) dodaje siê ust. 2 o tre�ci :
     " 2. Pobór podatku rolnego, le�nego i od nieruchomo-

�ci od osób fizycznych z terenu miasta  Otmuchowa powierza
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Uchwa³a Nr IV/33/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 17 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVIII/162/2000 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie
poboru podatku rolnego, le�nego i podatku  od nieruchomo�ci od osób fizycznych oraz okre�lenia inkasentów i   wysoko�ci

wynagrodzenia za inkaso.

siê poborcy Kazimierzowi Podporze za wynagrodzeniem 5% pro-
wizji od  inkasa."

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

    § 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Otmuchowie oraz og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591;2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w
zwi¹zku z art. 10, ust. 1  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 uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr IV/35/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 17 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w  Otmuchowie z 30 grudnia 2002 r.
w sprawie  okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków  transportowych i zwolnieñ w tym podatku,

  obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Otmuchów w  2003 roku.

§ 1. 1. W  § 1 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) pkt.2 otrzymuje brzmienie:
"2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie

ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (w
tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

Nie mniej ni¿ mniej ni¿

o� jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym

za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

12 13 1 450,00 1 500,00

13 14 1 500,00 1 550,00

14 15 1 550,00 1 600,00

15 1 600,00 1 650,00

trzy osie

15 17 1 600,00 1 650,00

17 19 1 650,00 1 700,00

19 21 1 750,00 1 800,00

21 23 1 800,00 1 850,00

23 25 1 850,00 1 900,00

25 1 900,00 1 950,00

Cztery osie i wiêcej

23 25 1 900,00 1 950,00

25 27 1 950,00 2 050,00

27 29 2 050,00 2 100,00

29 31 2 100,00 2 200,00

31 2 100,00 2 200,00
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b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) od przyczep  i  naczep,  które  ³¹cznie  z  pojazdem

silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (w
tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

Nie mniej ni¿ mniej ni¿
o� jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4

jedna o�

12 18 1 000,00 1 100,00

18 25 1 100,00 1 200,00

25 1 200,00 1 250,00

dwie osie

12 28 1 200,00 1 250,00

28 33 1 250,00 1 300,00

33 38 1 300,00 1 400,00

38 1 400,00 1 500,00

trzy osie

12
38 1 400,00 1 430,00

38 1 550,00 1 600,00

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

"Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego."

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

§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miejskiego oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984/
w zwi¹zku z art.1 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 Otmuchowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale wprowadza siê nastêpuj¹ce  zmiany:
1/ § 3 ust.  1 otrzymuje brzmienie :
"1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzêdowe;
     wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego                            30,00 z³ " .
 2/ § 6 otrzymuje brzmienie :
" §  6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej

og³oszenia w  Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego."
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Uchwa³a Nr IV/36/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 17 stycznia 2003 r.

w sprawie  zmiany uchwa³y Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w  Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wysoko�ci  stawek podatku od posiadania psów, op³aty  targowej i  administracyjnej na 2003 rok .

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

§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142,poz. 1591; 2002 r. Nr 23 ,poz. 220, Nr 62 ,poz. 558 , Nr
113,poz. 984 ) w zwi¹zku z art. 18 i 19 ust.1 lit. "d" ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2002 r. Nr 9 ,poz. 84; 2002 r. Nr 200 ,poz. 1683 )- Rada Gminy
Prószków uchwala, co  nastêpuje:

§ 1.1. Zmienia siê tre�æ  § 1 uchwa³y Nr II/24/2002  Rady
Gminy w Prószkowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty
administracyjnej ,który otrzymuje brzmienie :

"Na terenie Gminy wprowadza siê op³atê administracyjn¹
za wydawanie wyrysu z miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego z obszaru Gminy Prószków".
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Uchwa³a Nr IV/37/2003
 Rady Gminy w Prószkowie

z dnia 20 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/24/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty administracyjnej.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie :

"Stawka op³aty administracyjnej za czynno�æ wymienion¹
w § 1 wynosi 5 z³otych za ka¿d¹ stronê wyrysu formatu A-4".

§ 2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y nie ulegaj¹ zmia-
nie.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271/, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84; Nr
200 poz. 1683/- Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. 1. Zwalnia siê na okres 2 lat z podatku od nierucho-
mo�ci powierzchniê u¿ytkow¹ budynków lub ich czê�ci oraz po-
wierzchniê gruntów zwi¹zan¹ z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ przed-
siêbiorców, którzy zatrudniaj¹ pracowników na pe³nych etatach
oraz utworz¹ w latach 2003 - 2004 piêæ nowych miejsc pracy.

Nowo utworzone miejsce pracy jest to stanowisko, przy
którym zatrudniony zosta³ bezrobotny mieszkaniec gminy Rud-
niki w pe³nym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o
pracê na okres minimum 2 lat.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci, o którym mowa
w ust. 1, nastêpuje od miesi¹ca, w którym przedsiêbiorca z³o¿y³
wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci i spe³ni³
warunki do uzyskania zwolnienia.

3. Zasady rozpatrywania wniosków, udzielanie i cofanie
zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci okre�la Regulamin,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Warunkiem odliczania zwolnienia z podatku w okre-
sie jego przyznania jest przedk³adanie w okresach pó³rocznych
przez przedsiêbiorcê dokumentu potwierdzaj¹cego utrzymanie
miejsc pracy, o których mowa w § 1.

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, cofa siê w przy-
padku:

a/ nie dotrzymania przez przedsiêbiorcê terminu przed³o-
¿enia dokumentu   potwierdzaj¹cego utrzymanie miejsc pracy, o
których mowa w § 2;

b/ zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracowników lub
likwidacji miejsc pracy, o   których mowa w § 1 ust. 1.

2. Zwolnienie cofa siê z miesi¹cem nastêpuj¹cym po mie-
si¹cu, w którym nast¹pi³o zdarzenie okre�lone w § 1ust. 2.

§ 4. 1. Przedsiêbiorca, któremu udzielono zwolnienia z
podatku od nieruchomo�ci zobowi¹zany jest do pisemnego po-
wiadomienia o zmianie warunków, o których mowa w § 1, w
terminie 7 dni od daty zmiany.

2. Brak powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, b¹d�
przed³o¿enie nieprawdziwych informacji o spe³nieniu warunków
uprawniaj¹cych do zwolnienia skutkuje cofniêciem zwolnienia
oraz w przypadku nie uregulowania w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji o cofniêciu zwolnienia egzekucj¹ nale¿nego
podatku, naliczonego na ogólnych zasadach od miesi¹ca, w
którym nast¹pi³a zmiana.

§ 5. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXVIII/209/2001 Rady Gminy
Rudniki z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okre�lenia zwol-
nieñ w podatku od nieruchomo�ci dla inwestorów tworz¹cych
nowe miejsca pracy na terenie Gminy Rudniki na 2002 rok.
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Uchwa³a Nr III/24/2002
Rady Gminy Rudniki

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy na terenie
gminy Rudniki.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rudniki.

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

Przewodnicz¹cy
Edward G³adysz

Za³¹cznik do uchwa³y
Nr III/24/2002

Rady Gminy Rudniki
z dnia 30 grudnia 2002 r.

REGULAMIN
rozpatrywania wniosków w sprawie udzielania i cofa-

nia zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci z tytu³u prowadze-
nia dzia³alno�ci gospodarczej dla przedsiêbiorców tworz¹-
cych nowe miejsca pracy

I.  Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zwolnienie winien
przed³o¿yæ wniosek zawieraj¹cy:

l/  okre�lenie przedsiêbiorcy,
2/  zakres prowadzonej dzia³alno�ci,
3/  okre�lenie nieruchomo�ci, na której prowadzona jest

dzia³alno�æ,
4/ liczbê zatrudnionych,
5/ bran¿a i ilo�æ utworzonych miejsc pracy,
6/ czasokres wnioskowanego zwolnienia,
7/ o�wiadczenie o ilo�ci zatrudnionych bezrobotnych miesz-

kañców gminy Rudniki.
II.   Do wniosku nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1/ deklaracjê rozliczeniow¹ /formularz ZUS DRA z 12 mie-

siêcy, a dla przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych dzia³alno�æ z 3
miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku z potwier-
dzeniem jej z³o¿enia w ZUS,

2/ zg³oszenie do ubezpieczenia /formularz ZUS ZUA/ po-
twierdzaj¹ce utworzenie nowych miejsc pracy z potwierdzeniem
jej z³o¿enia w ZUS,

3/ aktualny wypis z Rejestru Przedsiêbiorców lub z Ewi-
dencji Dzia³alno�ci Gospodarczej.

III.   Rozpatrywane bêd¹ tylko wnioski kompletne i spe³-
niaj¹ce warunki merytoryczne uchwa³y.

IV.   Decyzje o zwolnieniu lub cofniêciu zwolnienia wydaje
Wójt Gminy Rudniki.

V.    Przedsiêbiorca, który uzyska³ zwolnienie, zobowi¹zany
jest przedk³adaæ w okresach pó³rocznych w terminie do 15-go
lipca i 15-go stycznia po up³ywie pó³rocza, informacjê o utrzyma-
niu stanu zatrudnienia wraz z aktualn¹ Deklaracj¹ Rozliczeni
ow¹ /formularz ZUS DRA/, z potwierdzeniem jej z³o¿enia w ZUS.

VI.   Przedsiêbiorca, któremu cofniêto zwolnienie z podat-
ku od nieruchomo�ci w trybie § 3 uchwa³y, nie mo¿e ubiegaæ siê
o kolejne zwolnienie.
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Na podstawie art. 6  ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia
1996r. o utrzymaniu w czysto�ci i porz¹dku w gminach ( Dz. U. z
1996 r. Nr 132, poz. 622; 1997r. Nr 60 , poz. 369 Nr 121, poz. 770;
2000r. Nr 22, poz.272; 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 54, poz.
1800; 2002 r. Nr 113, poz.984) - Rada Miejska w Uje�dzie uchwa-
la, co nastêpuje :

§ 1. Ustala górn¹ stawkê op³at ponoszonych przez w³a�ci-
cieli , wspó³w³a�cicieli i zarz¹dców  nieruchomo�ci za us³ugi w
zakresie  usuwania i unieszkodliwiania sta³ych odpadów ko-
munalnych , �wiadczone  przez gminne jednostki organizacyjne
oraz podmioty posiadaj¹ce zezwolenia na usuwanie , wykorzy-
stanie i unieszkodliwianie  sta³ych odpadów komunalnych  na
terenie gminy , która wynosi :

- za usuwanie i unieszkodliwianie sta³ych odpadów ko-
munalnych 6,24 z³. + 7 % VAT za 1 kube³ odpadów o pojemno�ci
110/120 litrów( tj.6,68 z³. brutto).
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Uchwa³a Nr VI/21/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia górnej stawki  op³at ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi w zakresie
 usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XLIV/244/2002 Rady Miejskiej
w Uje�dzie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie  ustalenia górnej
stawki op³at ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci za
us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Ujazd.

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

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Ko³odziej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 mar-
ca 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.4 pkt. 1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 62 poz.718; 2000 r. Nr 46 poz. 499; 2001 r. Nr 74 poz. 676;
2002 r.  Nr 113 poz. 984)  - Rada Gminy  w  Walcach uchwala:

 § 1. Roczny czynsz dzier¿awny gruntów stanowi¹cych w³a-
sno�æ Gminy Walce wydzier¿awianych na cele rolnicze wynosi :

-200,00 z³  za 1 hektar  gruntów ornych,
-100,00 z³  za 1 hektar  ³¹k i pastwisk ,
obliczony proporcjonalnie do wydzier¿awianej powierzch-

ni  gruntów stanowi¹cych sumê powierzchni wszystkich dzia³ek
w danej umowie dzier¿awy i p³atny za ka¿dy rok kalendarzowy z
do³u do 31 marca.

§ 2.   Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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Uchwa³a Nr   III/ 16 / 2002
Rady Gminy w Walcach

 z   dnia   16  grudnia  2002 r.

w  sprawie ustalenia wysoko�ci czynszu dzier¿awnego  w  umowach  dzier¿awy  nieruchomo�ci stanowi¹cych
mienie komunalne Gminy Walce  .

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr 95/2001 Zarz¹du Gminy w Wal-
cach z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu ustalenia
wysoko�ci czynszu dzier¿awnego w umowach dzier¿awy nieru-
chomo�ci stanowi¹cych mienie komunalne Gminy Walce.

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

                                                                      Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                            Jan Kubicz
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Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierz¹t ( Dz. U. Nr 111 poz. 724 z pó�n. zm. )  oraz   art. 18  ust.2
pkt.15  ustawy  z  dnia 8 marca  1990 r. o  samorz¹dzie   gminnym   ( Dz. U. z
2001 r.  Nr  142    poz.  1591  z pó�n. zm. ) -  Rada  Gminy  w  Walcach,  po
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Krapkowicach,
uchwala :

§ 1. Przyst¹piæ do wy³apywania bezdomnych zwierz¹t.

§ 2. Przed wykonaniem wy³apywania tych zwierz¹t nale¿y wcze-
�niej podj¹æ kroki umo¿liwiaj¹ce ustalenie faktycznych w³a�cicieli zwie-
rz¹t, celem zobowi¹zania ich do zapewnienia schronienia i nale¿ytej
opieki nad tymi zwierzêtami.

 § 3. Dokonanie czynno�ci wy³apywania zwierz¹t bezdomnych
mog¹ byæ powierzone podmiotowi gospodarczemu, posiadaj¹cemu nie-
zbêdne kwalifikacje i sprzêt w tym zakresie.

§ 4.  Wy³apywanie zwierz¹t ma charakter sta³y i winno siê odby-
waæ ka¿dorazowo, je¿eli zajdzie taka potrzeba, a w szczególno�ci,
je¿eli wyst¹pi takie zg³oszenie ze strony mieszkañców.

O terminie przeprowadzenia takiej akcji decyduje Zarz¹d Gminy,
a termin ten podlega ka¿dorazowo og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy i w poszczególnych miejscowo�ciach.

Og³oszenie winno zawieraæ:
- termin ich wy³apywania
- granice terenu na którym bêd¹ wy³apywane zwierzêta
- adres schroniska, w którym przetrzymywane bêd¹ zwierzêta

po wy³apaniu
- podmiot wykonuj¹cy wy³apywanie.

§ 5. 1.Zwierzêta, które zostan¹ wy³apane z zastrze¿eniem ust. 2 ,
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Uchwa³a Nr XXXVIII/271/2002
Rady Gminy w Walcach

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t domowych.

winne zostaæ umieszczone  w schroniskach prowadzonych przez
stowarzyszenia b¹d� podmioty gospodarcze, które:

- posiadaj¹ niezbêdne urz¹dzenia i �rodki przy pomocy, których
zwierzêta bêd¹ wy³apywane, spe³niaj¹ce wymogi wynikaj¹ce z od-
rêbnych przepisów,

-  posiadaj¹ odpowiednie �rodki do przewozu wy³apanych zwierz¹t,
-  zapewni¹ w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjn¹,
-  posiadaj¹ miejsca do przetrzymywania wy³apanych zwierz¹t

przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierz¹t,
-  posiadaj¹ mo¿liwo�æ niezw³ocznego przewiezienia wy³apa-

nych zwierz¹t do schroniska dla zwierz¹t,
- gwarantuj¹, i¿ wszystkie urz¹dzenia i �rodki u¿ywane do

wy³apywania, transportowania i przechowywania wy³apanych zwierz¹t
nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla ich ¿ycia i zdrowia i nie zadaj¹ im cierpienia,

-   podpisz¹ stosowna umowê z Zarz¹dem Gminy.
2. Po dokonaniu wy³apania zwierzêcia, je¿eli mo¿na ustaliæ jego

w³a�ciciela, zwierze jest przekazywane temu w³a�cicielowi, a w³a�ci-
ciel ten jest obci¹¿ony kosztami dokonanego wy³apania.

3. Je¿eli zwierzê zosta³o umieszczone  w schronisku, a nastêp-
nie dokonano ustalenia w³a�ciciela, to podejmuje siê czynno�ci zmie-
rzaj¹ce do przekazania mu zwierzêcia, a je¿eli odmówi on jego przyjê-
cia, to jest wówczas obci¹¿ony kosztami wy³apania i utrzymania go w
schronisku.

4. Urz¹d powinien prowadziæ ogólnodostêpn¹ ewidencjê po-
zwalaj¹c¹ ustaliæ miejsce pobytu wy³apanego zwierzêcia.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

 § 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy w Walcach i poszczególnych miejscowo�ciach gminy  i
wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

  Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

                                                                            Jan Kubicz

Na podstawie art.6 ust.1.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych /Dz. U. z  2002 r. Nr 9, poz. 84,Nr
200,poz.1683/,art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku
rolnym/Dz. U z 1993r.Nr 94, poz. 431; 1994r.    Nr 1, poz. 3 ; 1997r. Nr 91,
poz. 409, Nr 43, poz. 272;  1998r.  Nr 137, poz. 926, Nr 108 poz. 681;
2001 r. Nr 81, poz. 875 ;2002 r.  Nr 200 poz.1680 / oraz art.6 ust.9usta-
wy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym /Dz. U. z 2002 r.
Nr200, poz.  1682/ i art. 18 ust.2  pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 14 poz.1591;
2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz.1271,
Nr 214, poz. 1806/ - Rada  Gminy  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wzory formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce przed-
miotu i podmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru:
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Uchwa³a Nr III/24/2002
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie okre�lenia wzorów formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania,
niezbêdne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego i podatku le�nego.

 1/ podatku od nieruchomo�ci wed³ug  za³¹czników  nr 1 i nr 2,
2/ podatku rolnego wed³ug za³¹czników nr 3 i nr 4,
3/ podatku le�nego wed³ug za³¹czników nr 5 i nr 6.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy Zêbowice.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i obowi¹zuje od dnia
1  stycznia 2003roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek
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W dniu 30 stycznia 2003 r. decyzj¹ Nr WCC/445D/66/W/
OWR/2003/TT Prezes URE dokona³ zmiany koncesji na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania cie-
p³a dla NYSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ - NYSA SPÓ£KA Z
OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNO�CI¥  z siedzib¹ w Nysie.

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 20 listopada 2002 r. znak NEC/TS/4235/01,
Prezes Spó³ki wyst¹pi³ z wnioskiem o zmianê koncesji na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a udzielonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 28 pa�dziernika
1998 r. Nr WCC/445/66/W/W/3/98/DN zmienion¹ decyzj¹ z dnia
16 sierpnia 1999 r. Nr WCC/445A/66/W/3/99, postanowieniem z
dnia 3 wrze�nia 1999 r. Nr WCC/445B/66/W/3/99 oraz decyzj¹ z
dnia 18 stycznia 2001 r. Nr WCC/445C/66/W/3/2001/RW, na okres
do 28 pa�dziernika 2008 r.

Zmiana koncesji polega na zmianie zapisu w przedmio-
cie i zakresie dzia³alno�ci okre�lonej w koncesji na wytwarza-
nie ciep³a, odnosz¹cego siê do ilo�ci kot³owni wbudowanych
oraz ³¹cznej wielko�ci mocy zainstalowanej w ww. kot³owniach
w zwi¹zku z likwidacj¹ trzech kot³owni wbudowanych w Nysie
oraz wymian¹ kot³ów zu¿ytych, zainstalowanych w lokalnych �ró-
d³ach ciep³a na terenie miasta i gminy Nysa.

£¹czna moc zainstalowana w 15 kot³owniach wbudowa-
nych wynosi 1,767 MW w kot³ach wodnych, opalanych wêglem
kamiennym i koksem.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust.1 ustawy -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pó�n. zm.),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia 28 pa�dziernika 1998 r. Nr WCC/445/66/W/3/98/
DN z pó�niejszymi zmianami.

Decyzjê z upowa¿nienia Prezesa URE podpisa³a Zastêp-
ca Dyrektora Po³udniowo-zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki we Wroc³awiu.

       Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji

Energetyki
Urz¹d Regulacji Energetyki

Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy
z siedzib¹ we Wroc³awiu

Zastêpca Dyrektora
Jadwiga Gogolewska
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciep³a dla Nyskiej Energetyki Cieplnej  - Nysa  Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Nysie.
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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 5
listopada 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a- Przed-
siêbiorstwa "INPRO" Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno-
�ci¹ z siedzib¹ we Wroc³awiu, posiadaj¹cego statystyczny nu-
mer identyfikacyjny REGON: 008 044 215, zwanego w dalszej
czê�ci decyzji "Przedsiêbiorstwem"  -  postanawiam :

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienio-
ne Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okre�laj¹cy pro-
jektowan¹ popraw¹ efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbior-
stwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiê-
biorstwo dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania cie-
p³a w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku
kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania ta-
ryfy w wysoko�ci 3,85%,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyj-
nego Xw, o którym mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
30 kwietnia 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa "INPRO" Spó³ka z o.
o. z siedzib¹ we Wroc³awiu, posiadaj¹cego udzielon¹ dnia 19
lipca 2002 r. koncesjê na wytwarzanie ciep³a nr WCC/1045/9564/
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    DECYZJA PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI

z  dnia 31 stycznia 2003 r.

Nr OWR-820/9564-A/14/2002/I/DT

OWR/2002/HC, zmienion¹ postanowieniem z dnia 4 grudnia
2002 r. nr WCC/1045A/9564/W/OWR/2002/HC, w dniu 5 listo-
pada 2002 r., zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to
Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania cie-
p³a 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 przedsiêbiorstw ener-
getycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przed-
siêbiorstwa danego rodzaju dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e
ustalanie okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych.

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

Bazowe stawki op³at skalkulowane zosta³y przez Przed-
siêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadze-
nia dzia³alno�ci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowa-
nia taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych
przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym
pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia tary-
fowego).

Wspó³czynnik korekcyjny, o którym mowa w punkcie 2 sen-
tencji decyzji, ustalony zosta³ adekwatnie do projektowanej efek-
tywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do
zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia-
³alno�ci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
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Informacja
Wojewody Opolskiego

z dnia  12   lutego 2003r.

w sprawie stwierdzenia niewa¿no�ci uchwa³y.

Na podstawie art. 13 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z pó�n.zm.) informujê, ¿e Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, uchwa³¹ Nr 1/2/2003
z dnia 3 stycznia 2003r., stwierdzi³o niewa¿no�æ uchwa³y Rady
Gminy Jemielnica Nr III/15/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.  w
sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty administracyjnej za spo-
rz¹dzenie testamentu.

W zwi¹zku z powy¿szym uchwa³a Rady Gminy Jemielnica
Nr III/15/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia
wysoko�ci op³aty administracyjnej za sporz¹dzenie testa-
mentu, og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego Nr 129, poz.1717 z dnia 16 grudnia 2002r. utraci³a moc
obowi¹zuj¹c¹.

wz. Wojewody Opolskiego
El¿bieta  Rutkowska

Wicewojewoda
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Wspó³czynnik korekcyjny Xw, uwzglêdniony zosta³ w staw-
kach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.

Okres stosowania taryfy w my�l § 28 ust. 3 rozporz¹dze-
nia taryfowego - nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywania
wspó³czynnika korekcyjnego.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du

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

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

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

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolno�l¹-
skiego i Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni
i nie pó�niej ni¿ 45 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolno�l¹skiego i 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 31 stycznia 2003 r.
nr OWR-820/9564-A/14/2002/I/DT

TARYFA DLA CIEP£A

I. Obja�nienia pojêæ u¿ywanych w taryfie:

- ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r.
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr
88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 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),

- rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w ob-
rocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

- rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych,
obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu siecio-
wego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych obs³u-
gi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

- przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Przed-
siêbiorstwo "INRPO" Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu przy
ul. Tapicerskiej 38, prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ w za-
kresie wytwarzania ciep³a,

- taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich sto-
sowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne i
wprowadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okre�lonych w nim odbior-
ców w trybie okre�lonym ustaw¹,

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

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

- lokalne �ród³o ciep³a - zlokalizowane w obiekcie �ród³o cie-
p³a, które bezpo�rednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie,
dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,

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

- uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do sto-
sowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i para-
metrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê
do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,

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

- pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca  utrzyma-
nie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

- zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury cie-
p³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

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

- warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura po-
wietrza atmosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w której
zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,

- nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez za-
warcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub niezgod-
nie z umow¹.

II. Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopa-
trzeniem w ciep³o.

Przedsiêbiorstwo "INPRO" Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wro-
c³awiu prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania
ciep³a na terenie województwa dolno�l¹skiego i opolskiego.

Dzia³alno�æ prowadzona jest na podstawie udzielonej
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia
19 lipca 2002 r. na wytwarzanie ciep³a nr WCC/1045/9564/W/
OWR/2002/HC, zmienion¹ postanowieniem z dnia 4 grudnia
2002 r. nr WCC/1045A/9564/W/OWR/2002/HC.

III.  Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe.

Na podstawie § 10 rozporz¹dzenia taryfowego wyodrêb-
niono nastêpuj¹ce grupy taryfowe odbiorców:

A - Odbiorcy zasilani ze �róde³ ciep³a opalanych olejem:

-odbiorcy zasilani ze �ród³a w Jastrzêbiu �l. Osiedle Las
Budynek nr 159,

-odbiorcy zasilani ze �ród³a w Jastrzêbiu �l. Osiedle Las
Budynek nr 13,

-odbiorcy zasilani ze �ród³a w Strzegomiu ul Wojska Pol-
skiego 27,

-odbiorcy zasilani ze �ród³a w Strzegomiu ul Szarych Sze-
regów 23,

-odbiorcy zasilani ze �ród³a w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 121,
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Adres �ród³a ciep³a

Jastrzêbie �l¹skie Osiedle Las Budynek nr 13
Wysoko�æ stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki Netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 8 445,27 10 303,23

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 24,63 30,05

Adres �ród³a ciep³a

Strzegom, ul. Wojska Polskiego 27

Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 5 711,06 6 967,49

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 22,76 27,77

Adres �ród³a ciep³a

Strzegom, ul. Szarych Szeregów 23

Wysoko�æ stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 6 857,00 8 365,54

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 23,52 28,69

Adres �ród³a ciep³a

Legnica, ul. Rzeczypospolitej 121

Wysoko�æ stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 8 025,54 9 791,16

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 21,69 26,46

Adres �róde³ ciep³a

Jelenia Góra, ul. Rodzinna 4, 7 i 8

Wysoko�æ stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 7 153,93 8 727,79

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 28,29 34,51

Adres �ród³a ciep³a

Zgorzelec, ul. Orzeszkowej 8

Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 8 349,08 10 185,88

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 21,41 26,12

-odbiorcy zasilani z lokalnych �róde³ w Jeleniej Górze ul.
Rodzinna 4,7 i 8,

-odbiorcy zasilani ze �ród³a w Zgorzelcu ul. Orzeszkowej 8.

B - Odbiorcy zasilani ze �róde³ ciep³a opalanych gazem:

-odbiorcy zasilani z lokalnego �ród³a w �widnicy ul. Kotlar-
ska 24,

-odbiorcy zasilani z lokalnego �ród³a w Opolu ul. Niemo-
dliñska 75,

-odbiorcy zasilani z lokalnych �róde³ w Strzegomiu ul. Ar-
mii Krajowej 6/8 i 20,

-odbiorcy zasilani ze �ród³a w  Chocianowie  ul. G³ogow-
ska 22,

-odbiorcy zasilani z lokalnego �ród³a w Szklarskiej Porê-
bie ul. Turystyczna 14,

-odbiorcy zasilani z lokalnego �ród³a w Legnicy ul. Ka-
sprowicza 65

IV. Rodzaje oraz wysoko�ci stawek op³at

Grupa A - stawki op³at dla odbiorców zasilanych ze �róde³
ciep³a opalanych olejem

Adres �ród³a ciep³a

Jastrzêbie �l¹skie Osiedle Las Budynek nr 159
Wysoko�æ stawek

op³atWyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 7 172,47 8 750,41

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 23,63 28,83
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Grupa B � stawki op³at dla odbiorców zasilanych ze �róde³ ciep³a opalanych gazem

Adres �ród³a ciep³a

�widnica, ul. Kotlarska 24
Wysoko�æ stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 6 595,38 8 046,36

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 22,27 27,17

Adres �ród³a ciep³a

Opole, ul. Niemodliñska 75
Wysoko�æ stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 5 150,79 6 283,96

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 26,51 32,34

Adres �róde³ ciep³a
Strzegom, ul. Armii Krajowej 6/8 i 20

Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 9 560,52 11 663,83

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 26,35 32,15

Adres �ród³a ciep³a
Chocianów, ul. G³ogowska 22

Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 3 391,30 4 137,39

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 18,95 23,12

Adres �ród³a ciep³a
Szklarska Porêba, ul. Turystyczna 14

Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 7 448,96 9 087,73

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 26,07 31,81

Adres �ród³a ciep³a
Legnica, ul. Kasprowicza 65

Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki netto brutto*

Stawka op³aty miesiêcznej za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/m-c 7 726,21 9 425,98

Stawka op³aty za ciep³o z³ / GJ 25,71 31,37
*  stawki op³at zawieraj¹ podatek VAT w wysoko�ci 22 %

V. Sposób obliczania op³at

Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz stawki op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepl-
n¹ 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 w miejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umo-
wach oraz stawki op³aty za ciep³o dla danej grupy taryfowej.

VI.  Warunki stosowania stawek op³at

Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at, obowi¹zuj¹ przy
zachowaniu standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców okre-

�lonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
Je¿eli umowy sprzeda¿y ciep³a nie stanowi¹ inaczej, w

przypadkach :
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-

zañ uk³adu pomiarowo- rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
- udzielania bonifikat i naliczania opustów przys³uguj¹-

cych odbiorcy,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w roz-

dziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-

wie stawek op³at netto.
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Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej /Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z
pó�n. zm./ zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê w 2003 roku miesiêczny koszt utrzymania
mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej "ANNA" w Krapkowicach
w kwocie - 1.888,27 z³.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarz¹dzenia powierza siê
Dyrektorowi Domu Pomocy Spo³ecznej "ANNA" w Krapkowicach.

253

ZARZ¥DZENIE Nr Or. 0135/2003
Starosty Krapkowickiego

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej
w powiecie krapkowickim.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi  w ¿ycie z dniem podpisania.

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

Starosta Krapkowicki
Albert Macha
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ZARZ¥DZENIE Nr 6/2003
Wojewody Opolskiego

z dnia 10 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Opolu.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872,  Nr 128, poz. 1407; 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804,  Nr 200, poz. 1688), zarz¹-
dza siê co nastêpuje:

§1. W Statucie Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Opo-
lu, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 160/2001 z dnia
12 grudnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzê-
dowi Wojewódzkiemu w Opolu (Dz. Urz. Województwa Opol-
skiego z 2002 r. Nr 14, poz. 238,Nr 132, poz. 1944), wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 24 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) Opolski Wojewódzki Inspektor Jako�ci Handlowej Ar-

tyku³ów Rolno-Spo¿ywczych,",
2) w § 25 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) Wojewódzki Inspektorat Jako�ci Handlowej Artyku³ów

Rolno- Spo¿ywczych z siedzib¹ w Opolu,",

3) w § 26 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) Wojewódzkiego Inspektoratu Jako�ci Handlowej Arty-

ku³ów Rolno-Spo¿ywczych nale¿y:
a) nadzór nad jako�ci¹ handlow¹ artyku³ów rolno-spo-

¿ywczych w produkcji i obrocie, w tym przywo¿onych i sprowa-
dzanych z zagranicy,

b) gromadzenie i przetwarzanie informacji o sytuacji na
rynkach rolnych,

c) wykonywanie zadañ przypisanych Inspekcji w odrêb-
nych przepisach, a w szczególno�ci w przepisach: o nawozach,
nawo¿eniu, �rodkach ¿ywienia zwierz¹t, rolnictwie ekologicznym
i organizacji rynków rolnych;".

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

Wojewoda Opolski
Leszek Pogan

VII. Wprowadzanie zmian stawek op³at

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Dolno�l¹skiego i 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 bêd¹ powiadamiani pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych stawek op³at z wyprzedzeniem co najmniej
14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.


