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Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592;
2002 r. Nr 23 poz. 220 / - Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co
nastêpuje:

l) Dokonaæ zmniejszenia planu wydatków bud¿etu powia-
tu na 2002rok  w dziale 600                                   o kwotê 92.238 z³,

w tym:
- w rozdziale 60014 - wydatki maj¹tkowe -   o kwotê 27.738 z³
- w rozdziale 60078 - wydatki maj¹tkowe -   o kwotê 64.500 z³.
2) Dokonaæ zwiêkszenia planu wydatków bud¿etu powia-

tu na 2002r. w dziale 600 rozdziale 60014        o kwotê 92.238 z³,
 w tym:
- wydatki bie¿¹ce                                       o kwotê 63.238 z³,
- wydatki maj¹tkowe                                  o kwotê 29.000 z³.
Podzia³ �rodków wg poszczególnych §§ zawiera za³¹cz-

nik nr 1.

§2. 1) Dokonaæ zwiêkszenia planu dochodów bud¿etu po-
wiatu na 2002r.                                                   o kwotê 208.200 z³,

w tym:
- w dziale 750 rozdziale 75020 § 042 o kwotê 200.000 z³,
- w dziale 801 rozdziale 80102 § 075      o kwotê 4.100 z³,
- w dziale 801 rozdziale 80120 § 075       o kwotê 4.100 z³.
2) Dokonaæ zwiêkszenia planu wydatków bud¿etu powia-

tu na 2002r.                                                         o kwotê 208.200 z³,
w tym:
w dziale 750 rozdziale 75020 - wydatki bie¿¹ce
                                                                  - o kwotê 200.000 z³,

- w dziale 801 rozdziale 80102 - wydatki bie¿¹ce
                                                                     - o kwotê 4.100 z³,
- w dziale 801 rozdziale 80120 - wydatki bie¿¹ce
                                                                      - o kwotê 4.100 z³.
Podzia³ �rodków wg jednostek zawiera za³¹cznik nr 1.

§3. Dokonaæ zmian w planie przychodów i wydatków go-
spodarstw pomocniczych                                w kwocie 31.342 z³,

w tym:
- w dziale 750 rozdziale 75097 - Powiatowy Zak³ad Obs³u-

gi Inwestycji Starostwa Powiatowego w Brzegu, poprzez:
zwiêkszenie przychodów                          o kwotê 31.342 z³
zwiêkszenie wydatków                                o kwotê 31.342 z³.

§ 4. Dokonaæ zmian w planie przychodów i wydatków �rod-
ków specjalnych                                                 w kwocie 40.000 z³,

w tym :
- w dziale 010 rozdziale 01021 "Inspekcja weterynaryjna",

poprzez: zwiêkszenie przychodów                    o kwotê 40.000 z³
zwiêkszenie wydatków                              o kwotê 40.000 z³.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

255

Uchwa³a Nr II/13/2002
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie zmian do bud¿etu powiatu na 2002 rok.
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Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1592,2002r. Nr 23 poz. 220 / - Rada Powiatu Brzeskiego uchwa-
la, co nastêpuje:

§1. Dokonaæ zmian w planie dochodów bud¿etu Powiatu,
poprzez:

1) zwiêkszenie                                        o kwotê 243.504 z³,
 w tym:
- w dziale 754 rozdzia³ 75405 § 231        o kwotê    3.000 z³,
z tytu³u porozumienia zawartego z  gmin¹ Lubsza,
- w dziale 851 rozdzia³ 85111 § 661         o kwotê 50.000 z³,
z tytu³u porozumienia zawartego z gmin¹ Grodków,
- w dziale 854 rozdzia³ 85410 §075            o kwotê 28.000 z³,
- w dziale 801 rozdzia³ 80130 § 075         o kwotê   2.700 z³,
- w dziale 854 rozdzia³ 85406 § 075         o kwotê   3.300 z³,
- w dziale 754 rozdzia³ 75411 § 626         o kwotê   2.900 z³
- dotacja z PFO�iGW,
- w dziale 801 rozdzia³ 80130 § 626         o kwotê   2.500 z³
- dotacja z PFO�iGW,
- w dziale 851 rozdzia³ 85111 §213         o kwotê 110.300 z³
- z tytu³u otrzymanej dotacji,
- w dziale 853 rozdzia³ 85302 § 626          o kwotê 40.804 z³,
 w tym:
dotacja z PFO�iGW -                                       kwota 22.300 z³,
dotacja z WFO�iGW -                                      kwota 18.504 z³,
2) zmniejszenie                                             o kwotê 38.000 z³,
w tym:
- w dziale 854 rozdzia³ 85410 § 083          o kwotê 33.500 z³,
- w dziale 600 rozdzia³ 60014 § 626         o kwotê   4.500 z³.

§2. Dokonaæ zmian w planie wydatków bud¿etu Powiatu
na 2002rok, poprzez:

1) zwiêkszenie                                            o kwotê 642.091 z³,
w tym:
- w dziale 801                                             o kwotê   402.591 z³,
w tym:
rozdzia³ 80110 - wydatki bie¿¹ce              o kwotê       4.460 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne           o kwotê       4.460 z³,
rozdzia³ 80120 - wydatki bie¿¹ce              o kwotê 157.450 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne           o kwotê 157.450 z³,
rozdzia³ 80130 - wydatki bie¿¹ce               o kwotê 206.471 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne            o kwotê 189.710 z³,
wydatki maj¹tkowe                                    o kwotê      2.500 z³
- budowa kot³owni w ZSR w ¯³obi�nie
rozdzia³ 80134 - wydatki bie¿¹ce             o kwotê  31.710 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne          o kwotê  31.710 z³,
- w dziale 854 rozdzia³ 85406 - wydatki bie¿¹ce
                                                                        o kwotê    3.300 z³,

- w dziale 754 rozdzia³ 75405 § 4210       o kwotê      3.000 z³,
- w dziale 851 rozdzia³ 85111 § 6220     o kwotê  50.000 z³,
- w dziale 754 rozdzia³ 75411 § 4270       o kwotê      2.900 z³,
- w dziale 851 rozdzia³ 85111 § 256          o kwotê 110.300 z³
- dotacja dla SP ZOZ w Grodkowie,
- w dziale 853 rozdzia³ 85302 - wydatki maj¹tkowe § 6050
o kwotê 70.000 z³ - dotyczy DPS w Jêdrzejowie,

256

Uchwa³a Nr XXXIX/329/2002
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.

 w sprawie zmian do bud¿etu powiatu na 2002 rok.

2) zmniejszenie                                     o kwotê 436.587 z³,
 w tym:
- w dziale 801                                            o kwotê 80.440 z³,
w tym:
rozdzia³ 80102 - wydatki bie¿¹ce           o kwotê 44.180 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne       o kwotê 44.180 z³,
rozdzia³ 80111 - wydatki bie¿¹ce              o kwotê 13.800 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne        o kwotê 13.800 z³,
rozdzia³ 80133 - wydatki bie¿¹ce             o kwotê    4.900 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne        o kwotê   4.900 z³,
rozdzia³ 80140 - wydatki bie¿¹ce            o kwotê   2.100 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne        o kwotê    2.100 z³,
rozdzia³ 80142 -wydatki bie¿¹ce            o kwotê 15.460 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne         o kwotê 15.460 z³,
- w dziale 854                                               o kwotê 71.711 z³,
w tym:
rozdzia³ 85401 - wydatki bie¿¹ce             o kwotê 12.100 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne         o kwotê 12.100 z³,
rozdzia³ 85403 - wydatki bie¿¹ce           o kwotê 22.230 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne          o kwotê  22.230 z³,
rozdzia³ 85406 - wynagrodzenia i pochodne o kwotê 2.220 z³,
rozdzia³ 85410 - wydatki bie¿¹ce            o kwotê 35.161 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne         o kwotê 15.600 z³,
- w dziale 600 rozdzia³ 60014 § 6050   o kwotê    4.500 z³,
- w dziale 758 rozdzia³ 75818 § 4810 o kwotê 269.936 z³,
- w dziale 853 rozdzia³ 85302 - wydatki bie¿¹ce § 4210
                                                                      o kwotê 10.000 z³.
Zmiany w poszczególnych jednostkach o�wiatowych za-

wiera za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§3. Dokonaæ zwiêkszenia planu wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej o kwotê
87.700 z³, w zwi¹zku z wprowadzeniem nowych zadañ oraz
realizacj¹ zadania planowanego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2
do mniejszej uchwa³y.

§4. Wprowadza siê do bud¿etu Powiatu na 2002 rok dzia³
751 rozdzia³ 75109 oraz dzia³ 020 rozdzia³ 02002.

§5. Wprowadza siê zmiany w planie zadañ inwestycyj-
nych w 2002 roku i w latach nastêpnych, poprzez:

1) wprowadzenie w poz. nr 15 nowego zadania pn. "Wy-
miana kot³a parowego w DPS w Jêdrzejowie wraz z instalacja-
mi technologicznymi",

2) wprowadzenie zmian w poz. 8 polegaj¹cych na zmia-
nie planowanej warto�ci zadania do kwoty 258.500 z³ wraz z
rozbiciem na poszczególne �ród³a finansowania.

Powy¿sze zmiany zawarte s¹ w za³¹czniku nr 3 do niniej-
szej uchwa³y.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz
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Na podstawie  art.18 ust.  2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 117 i 124 ust. 1 i 4   ustawy z dnia
26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155,  poz.
1014  z pó�n. zm.)- Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala , co na-
s t ê p u j e :

257

Uchwa³a  Nr III / 6 / 2002
Rady  Gminy  Chrz¹stowice

z dnia  29 listopada 2002 r.

w sprawie  korekty bud¿etu  gminy na 2002 rok.

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie dochodów
ogó³em o kwotê  103.864,85 z³,

w  tym:

-zwiêkszenia                     115.492,00 z³
-zmniejszenia                      11.627,15 z³.

DOCHODY:

D zia ³ R ozdzia ³   §                  N azw a Zw iêkszenia Z m niejszenia
750 A D M IN IST R A C JA  PU B L IC Z N A 4 .0 00 ,00 -

75095 Pozosta ³a  dzia³a lno�æ 4 .0 00 ,00 -

6 33 D otac je celow e  p rzek azane z  bud ¿etu
p añ stw a  n a rea lizac jê  in w estyc ji i zakup ów
in w estyc yjn ych   w ³asn ych  gm in  (zw i¹zk ów
gm in )

4 .0 00 ,00 -

751 U R Z Ê D Y  N A C Z E L N Y C H   O R G A N Ó W
W £ A D ZY  P A Ñ ST W O W E J, K O N T R O L I
I O C H R O N Y  P R A W A  O R A Z
S¥ D O W N IC T W A - 10.659 ,15

75109 W ybory   do  rad gm in, rad pow iatów  i
sejm ików  w ojew ództw  oraz referenda
gm inne, pow iatow e i w ojew ódzkie

- 10.659 ,15

2 01 D otac je celow e  o trzym ane                z bud ¿etu
p añ stw a  n a rea lizac jê  zadañ b ie¿¹cych
z zak resu   ad m inistrac ji  rz¹d ow ej  o raz inn ych
zadañ   zleconych   gm inie (  zw i¹zk om  gm in)
u staw am i

- 1 0.659 ,1 5

758 R Ó ¯N E  R O Z L IC ZE N IA 53.672 ,00 -
75805 C zê�æ  reko m pensuj¹ca   subw encji  ogólnej

dla  gm in
48.672 ,00 -

2 92 S ub w en cje ogólne z b ud ¿etu  pañstw a
4 8.672 ,0 0 -

75814 R ó¿ne rozliczenia finansow e 5 .000,00 -

6 29 � rodk i na  d ofinan sow an ie w ³asn ych  in w estyc ji
gm in , pow iatów ,  sam orz¹d ów  w ojew ód ztw
p ozysk ane                   z  in nych  �ród e³

5 .0 00 ,00 -
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801 O�WIATA   I WYCHOWANIE 7.565,00

80101 Szko³y podstawowe 3.846,00

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

3.846,00 -

80110 Gimnazja 1.367,00 -

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

1.367,00 -

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.352,00 -

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

2.352,00 -

853 OPIEKA SPO£ECZNA 12.000,00 968,00

85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 968,00

201 Dotacje celowe  przekazane            z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ  bie¿¹cych
z zakresu  administracji rz¹dowej  oraz innych
zadañ zleconych  gminom ( zwi¹zkom gmin)
ustawami

- 968,00

85314 Zasi³ki  i pomoc  w naturze oraz  sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne             i zdrowotne.
W rozdziale tym ujmuje siê zasi³ki i  pomoc
w  naturze  oraz  wydatki na op³acanie
sk³adek  na ubezpieczenia spo³eczne
i zdrowotne  za  niektóre  osoby  pobieraj¹ce
�wiadczenia   z pomocy spo³ecznej

9.727,00 -

201 Dotacje celowe  przekazane  z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ  bie¿¹cych z
zakresu  administracji rz¹dowej  oraz innych
zadañ zleconych  gminom ( zwi¹zkom gmin)
ustawami 9.727,00 -

85316 Zasi³ki  rodzinne, pielêgnacyjne
i wychowawcze

2.273,00 -

201 Dotacje celowe  przekazane  z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ  bie¿¹cych z
zakresu  administracji rz¹dowej  oraz innych
zadañ zleconych  gminom ( zwi¹zkom gmin)
ustawami 2.273,00 -

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

1.362,00 -

85401 �wietlice szkolne 619,00 -

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

619,00 -

85495 Pozosta³a dzia³alno�æ 743,00

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

743,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA �RODOWISKA
36.893,00

90015 O�wietlenie ulic, placów                  i dróg 36.893,00

201 Dotacje celowe  przekazane  z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ  bie¿¹cych z
zakresu  administracji rz¹dowej  oraz innych
zadañ zleconych  gminom ( zwi¹zkom gmin)
ustawami

36.893,00

                          RAZEM: 115.492,00 11.627,15
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§ 2. Zwiêksza siê bud¿et gminy  po stronie  wydatków
ogó³em                                                         o kwotê  103.864,85 z³

· zwiêkszenia        181.792,00 z³
· zmniejszenia         77.927,15 z³.

WYDATKI:

Dzia³ Rozdzia³   §                  Nazwa Zwiêkszenia Zmniejszenia

750 Administracja publiczna 24.828,00                     -

75023 Urzêdy gmin 10.000,00 -

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000,00 -

75047 Pobór podatków 2.800,00 -

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.800,00 -

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 12.028.00 -

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.828,00 -

4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki    5.200,00

-

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

10.659,15

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

- 10.659,15

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych - 9.058,35

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia - 590,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 850,80

4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe - 160,00

754 Bezpieczeñstwo publiczne                      i ochrona
przeciw po¿arowa

10.000,00 -

75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 10.000,00 -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud¿etowych
10.000,00 -

801 O�wiata i wychowanie 70.709,00 63.300,00

80101 Szko³y podstawowe 18.298,00 47.500,00

3020

4010

4110
4120

4440

6050

Nagrody i    wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.

Wynagrodz. osob.  pracown.

Sk³adki na ubezp. spo³.
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpis na ZF�S
Wydatki inwest. jedn. Bud¿.

6.032,00

11.994,00
74,00

198,00

12.500,00

35.000,00

80110 Gimnazja 19.377,00 14.500,00

3020
4010

4110
4120

4440

Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.
Wynagrodz. osob. pracown.

Sk³adki na ubezp. spo³.
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpis na ZF�S

6.578,00

10.193,00
2.537,00

69,00

14.500,00

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 12.000,00 -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.000,00 -

80114 Zespó³ ekonomi.-admin. Szkó³ 18.682,00 1.300,00

3020

4010
4110

4120

4440

Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.

Wynagrodzenie osobowe
Sk³adki na ubezp. spo³.
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpis na ZF�S

12.000,00
2.700,00

300,00

3.682,00

1.300,00

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.352,00 -

4440 Odpis  na ZF�S 2.352,00 -

853 Opieka spo³eczna 15.000,00 968,00

85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne - 968,00

3110 �wiadczenia spo³eczne - 968,00

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne

9.727,00 -

3110 �wiadczenia spo³eczne 9.727,00 -

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne                  i
wychowawcze

2.273,00 -

3110 �wiadczenia spo³eczne 2.273,00 -

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 3.000,00 -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników         3.000,00 -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.362,00 3.000,00

85401 �wietlice szkolne 619,00 1.000,00

3020

4010

4110
4120

4440

Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.

Wynagrodzenie osobowe

Sk³adki na ubezp. spo³.
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpis na ZF�S

488,00

87,00
12,00

32,00

1.000,00
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§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

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

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê:     30.029,- z³
z tytu³u:
- dotacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na zada-

nia bie¿¹ce   z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminom ustawami /dz. 853/                                 980,- z³

 -    czê�ci rekompensuj¹cej subwencji ogólnej /dz. 758/
                                                                                  29.049,- z³ .

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê:                  30.029,- z³
w tym na:
- wydatki bie¿¹ce /dz. 853, rozdz. 85316/                               980,- z³
- wydatki maj¹tkowe /dz. 600, rozdz. 60014/                29.049,- z³

§ 3 . Bud¿et po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów:                                         12.470.916,51 z³
- po stronie wydatków:                                  15.419.378,51z³.
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Uchwa³a Nr XLII/270/2002
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

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

§ 4 . Dokonaæ zmian w bud¿ecie po stronie wydatków
pomiêdzy dzia³ami i rozdzia³ami.

Przenie�æ �rodki z dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastuktura
wodoci¹gowa i sanitarna wsi kwotê 88.004,- z³ z wydatków ma-
j¹tkowych na dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe
kwotê 50.951,- z³ na wydatki maj¹tkowe oraz na dz. 900, rozdz.
90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg kwotê 37.053,- z³ na
wydatki bie¿¹ce.

§ 5 . Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji:
- wprowadziæ zadanie inwestycyjne " Wykonanie dokumen-

tacji technicznej wiaduktu w ci¹gu drogi powiatowej Nr 08652
Rzêdowice - Dobrodzieñ"                      na kwotê:         80.000,- z³

- zmniejszyæ �rodki na zadanie "Modernizacja ujêcia wo-
doci¹gowego   Dobrodzieñ - Hadasiki - realizacja i nadzór inwe-
storski"                                                        o kwotê:          88.004,- z³

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

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

                                                                                             Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                                                     Joachim Kiwic

85404 Przedszkola 11.000,00 2.000,00

3020

4010
4110

Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.

Wynagrodzenie osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia  spo³.

5.000,00
6.000,00

2.000,00

85495 Pozosta³a dzia³alno�æ 743,00 -

4440 Odpis na ZF�S 743,00

900 Gospodarka komunalna                       i ochrona

�rodowiska
36.893,00 -

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 36.893,00 -

4260 Zakup energii 32.019,00 -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.874,00 -

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.000,00 -

92116 Biblioteki 2.000,00 -

2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu otrzymana przez
instytucjê kultury

2.000,00 -

92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 10.000,00 -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000,00 -

   Razem: 181.792,00 77.927,15
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm.), art. 109,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1044 z pó�n. zm.)-
Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§1. Dokonaæ zmian w bud¿ecie po stronie wydatków po-
miêdzy dzia³ami i rozdzia³ami.

Przenie�æ �rodki z dz. 750, rozdz. 75023 - Urzêdy gmin z
wydatków bie¿¹cych kwotê 51.900,- z³ na dz. 700 rozdz.70005 -
Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami na wydatki maj¹tko-
we kwotê 40.000,-z³  na dz.851 rozdz.85195 - Pozosta³a dzia³al-
no�æ kwotê 1.000,- z³ na dotacjê dla Spo³ecznego Komitetu Roz-
budowy Wojewódzkiego O�rodka Onkologii w Opolu, na dz. 926,
rozdz. 92695 - Pozosta³a dzia³alno�æ kwotê 4.900,-z³ na wydatki
bie¿¹ce na dotacjê dla Klubu Sportowego "Start" Dobrodzieñ
kwotê 3.800,-z³ i dla LZS War³ów kwotê 1.100,-z³, oraz na dz. 750
rozdz. 75047 -Pobór podatków i op³at kwotê 6.000,-z³ na wydatki
maj¹tkowe.

Przenie�æ �rodki z rozdz. 75023 - Urzêdy gmin kwotê
18.000,- z³ z wydatków bie¿¹cych na wydatki maj¹tkowe kwotê
18.000,-z³.

Przenie�æ �rodki w dz. 750 rozdz. 75047 - Pobór podatków i
op³at z wydatków bie¿¹cych kwotê 6.000,-z³ na wydatki maj¹tkowe.

Przenie�æ �rodki w dz. 853 rozdz. 85319 - O�rodki pomocy
spo³ecznej kwotê 8.000,-z³ z wynagrodzeñ osobowych na wydatki
bie¿¹ce kwotê 6.000,-z³ i na wydatki maj¹tkowe kwotê 2.000,-z³.

Przenie�æ �rodki w rozdz. 85319 ( zad. zlec. ) - O�rodki
pomocy spo³ecznej kwotê 1.826,-z³ z wynagrodzeñ i pochodnych
od wynagrodzeñ na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 853, rozdz. 85319 ( w³. ) - O�rodki
pomocy spo³ecznej kwotê 723,-z³ z wynagrodzeñ osobowych na
rozdz. 85328 - Us³ugi opiekuñcze na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeñ.
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Uchwa³a Nr  I/6/2002
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 14 listopada 2002r.

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

 §2. Dokonaæ zmian w planie finansowym zak³adu bu-
d¿etowego - Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dobrodzieniu po stronie wydatków.

Przenie�æ �rodki z wydatków bie¿¹cych w kwocie 50.000,-z³
na wydatki maj¹tkowe na zakup urz¹dzenia wysokoci�nienio-
wego do czyszczenia kanalizacji.

§3. Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji:
- zwiêkszyæ �rodki na zadaniu "zakup zestawów kompu-

terowych" o 5 zestawów dla Urzêdu Miasta i Gminy Dobrodzieñ
                                                            na kwotê      30.000,-z³
- wprowadziæ zadanie - wykup gruntu
                                                            na kwotê      40.000,-z³
- wprowadziæ zadanie "zakup programu komputerowego

dla   Miejsko - Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Do-
brodzieniu                                                    na kwotê        4.000,-z³

- zmniejszyæ �rodki na zadaniu "zakup zestawów kompu-
terowych dla     Miejsko - Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Dobrodzieniu                                       o kwotê          2.000,-z³.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Dobrodzieñ.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

      Przewodnicz¹cy Rady
                                                                Miejskiej w Dobrodzieniu

                                                                         Joachim Kiwic

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2002r. Nr 142 poz.1591
z pó�n. zm.), art. 109,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1044 z pó�n. zm.)- Rada
Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu       o kwotê  22.000,- z³
z tytu³u rozliczeñ z lat ubieg³ych (dz.750).
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Uchwa³a Nr II / 8 / 2002
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 2 grudnia 2002r.

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

§2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu      o kwotê   22.000,-z³
w tym na:
- wydatki bie¿¹ce urzêdu gminy (dz.750, rozdz.75023)
                                                                                    3.500,-z³
- na wydatki maj¹tkowe urzêdu gminy (dz. 750,

rozdz.75023)                                                                     10.000,-z³
- na wydatki bie¿¹ce gospodarki gruntami i nieruchomo-

�ciami   (dz.700, rozdz.70005)                                           8.500,-z³



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 10 - 641 -   Poz.260-261

§3. Bud¿et po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów                    12.640.096,51 z³
- po stronie wydatków                     15.588.558,51 z³.

§4. Dokonaæ zmian w bud¿ecie pomiêdzy dzia³ami, roz-
dzia³ami i paragrafami. Przenie�æ �rodki w dz.801 rozdz.80101
- Szko³y podstawowe kwotê 120.083,-z³ z wydatków bie¿¹cych z
wynagrodzeñ i pochodnych na wydatki bie¿¹ce kwotê 62.333,- z³
na zakup materia³ów i remonty szkó³ oraz na wydatki maj¹tkowe
na zakupy inwestycyjne kwotê 9.500,- z³ na rozdz. 80110 - Gim-
nazja kwotê 39.400,-z³ na wydatki bie¿¹ce na wynagrodzenia i
pochodne na rozdz.80114 Zespo³y ekonomiczne administracyj-
ne szkó³ kwotê 2.000,-z³ na wydatki bie¿¹ce oraz na dz.854
rozdz.85401 - �wietlice szkolne kwotê 6.850,-z³ na wydatki bie-
¿¹ce, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotê 5.650,-z³.

Przenie�æ �rodki w dz. 854, rozdz. 85404 - Przedszkola z
wynagrodzeñ i pochodnych kwotê 10.000,-z³ na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 751, rozdz. 75101 - Urzêdy naczel-
nych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony pañstwa
kwotê 9,-z³ z pochodnych od wynagrodzeñ na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 853, rozdz. 85314,(zl) zasi³ki i po-
moc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne kwotê
1.810,-z³ ze sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne na wydatki bie-
¿¹ce.

§5. Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji:
1) wprowadziæ zadanie inwestycyjne "zakup pieca C.O.

dla PSP w   Szemrowicach" na kwotê                                9.500,-z³
2) wprowadziæ zadanie inwestycyjne "zakup kserokopiar-

ki dla Urzêdu M i G" na kwotê                                             10.000,-z³.

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

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

                                                                                             Przewodnicz¹cy
                                                            Rady Miejskiej

                                                                         Joachim  Kiwic

Na podstawie art.18 ust.2 pkt, 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558) oraz art. 124 ust.1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr
155 poz. 1014;  1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.
778, Nr 110 poz. 1255;  2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48
poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315;
2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499,Nr 98 poz. 1070, Nr 102
poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz.1623;  2002 r. Nr 41 poz.
363, Nr 41 poz. 365 i Nr 74 poz. 676) - Rada Gminy Dobrzeñ
Wielki, uchwala,  co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr XXX/349/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002 dokonuje siê
zmian po stronie  dochodów, przychodów i wydatków wed³ug
za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XL/419/2002
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

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

§ 2. W uchwale Nr XXX/349/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002, w za³¹czniku nr 3, w
wykazie planowanych do zaci¹gniêcia w 2002 r. po¿yczkach d³ugoter-
minowych, pozycja nr 1 tabeli otrzymuje brzmienie "Bank Ochrony
�rodowiska - kredyt na budowê sieci kanalizacji sanitarnej".

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

Gerard Halama

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XL/419/2002
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

Dochody

758   Ró¿ne rozliczenia 11 181,00 0,00

75805  Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 11 181,00 0,00

 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 11 181,00  

RAZEM 11 181,00 0,00
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz
art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014; 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr
49, poz. 485, Nr 70, poz. 778,Nr 110, poz. 1255; 2000 r. Nr 6, poz.
69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251,Nr 122, poz. 1315; 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.
499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, 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,  Nr 156, poz. 1300) - Rada
Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr XXX/349/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002, zmienionej
uchwa³ami:

1) Nr XXX/355/2001 z dnia  20 grudnia  2001r.,
2) Nr XXXII/362/2002 z dnia  31 stycznia  2001r. ,
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Uchwa³a  Nr  I/ 6 /2002
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 18 listopada 2002 r.

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

3) Nr XXXIII/373/02 z dnia 21 marca  2002r. ,
4) Nr XXXIV/380/02 z dnia 25 kwietnia  2002r.,
5) Nr XXXVI/395/02 z dnia 20 czerwca  2002r. ,
6) Nr XXXVIII/407/02  z dnia 22 sierpnia  2002r. ,
7) Nr XL/419/02  z dnia 10 pa�dziernika 2002r.,
 dokonuje siê zmian po stronie  dochodów i wydatków

wed³ug za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

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

                                                                       Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                                 Dobrzeñ Wielki
                                                                              Gerard Halama

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

Przychody

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

750 000,00  

SUMA 750 000,00 0,00

Wydatki

600   Transport i ³¹czno�æ 11 181,00  

 60016  Drogi publiczne i gminne 11 181,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 11 181,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 750 000,00  

 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 500 000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 500 000,00  

 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 250 000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 250 000,00  

RAZEM 761 181,00 0,00



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 10 - 643 -        Poz. 262

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

Dochody

020   Le�nictwo 1500,00 0,00

 02001  Gospodarka le�na 1500,00 0,00

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

jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym

charakterze

1500,00  

600   Transport i ³¹czno�æ 100 000,00 50 000,00

 60016  Drogi publiczne i gminne 100 000,00 50 000,00

  232
Dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumieñ

100 000,00  

  630
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej pomiêdzy jednostkami

samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych

 50 000,00

700   Gospodarka mieszkaniowa 15 250,00 5 100,00

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 15 250,00 4 600,00

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

jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym

charakterze

 1500,00

  083 Wp³ywy z us³ug  2100,00

  084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych 15000,00  

  092 Pozosta³e odsetki 250,00  

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów  1000,00

 70095  Pozosta³a dzia³alno�æ 0,00 500,00

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

jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym

charakterze

 500,00

750   Administracja publiczna 7 000,00 2 000,00

 75023  Urzêdy gmin 7 000,00 2 000,00

  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 6 000,00  

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

jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym

charakterze

 2 000,00

  083 Wp³ywy z us³ug 1 000,00  

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 900,00 0,00

 75412  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 900,00 0,00

  096 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 900,00  

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

posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej
443 750,00 50 000,00

 75601  Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 0,00

  091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 500,00  

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

op³at lokal. od os. prawnych
439 750,00 50 000,00

  031 Podatek od nieruchomo�ci 437 250,00  

  034 Podatek od �rodków transportowych 2 500,00  

  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych  50 000,00

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr I/6/2002

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
z dnia 18 listopada  2002 r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 10 - 644 -           Poz.262

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

2 500,00 0,00

  043 Wp³ywy z op³aty targowej 2 500,00  

 75619  Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ 1 000,00 0,00

  046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 1 000,00  

801   O�wiata i wychowanie 19 959,00 0,00

 80101  Szko³y Podstawowe 12 793,00 0,00

  083 Wp³ywy z us³ug 600,00  

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

12 193,00  

 80110  Gimnazja 4 818,00  

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

4 818,00  

 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce 2 348,00  

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

2 348,00  

851   Ochrona zdrowia 0,00 5 000,00

 85195  Pozosta³a dzia³alno�æ 0,00 5 000,00

  075
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze

 5 000,00

853   Opieka spo³eczna 6 989,00 0,00

 85313  Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej

1 000,00  

  201
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych

1 000,00  

 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i
zdrowotne

4 154,00 0,00

  201
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych

4 154,00  

 85315  Dodatki mieszkaniowe 535,00 0,00

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

535,00  

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 1 300,00  

  201
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych

1 300,00  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 125,00  

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 125,00  

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

125,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 380 280,00 0,00

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 79 280,00  

  201 Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zlec. 79 280,00  

 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 301 000,00 0,00

  075
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze

500,00  

  083 Wp³ywy z us³ug 500,00  

  096 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 300 000,00  

RAZEM 975 753,00 112 100,00



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 10 - 645 -        Poz. 262

Wydatki

010   Rolnictwo i ³owiectwo 25 000,00 0,00

 01008  Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych 25 000,00 0,00

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 25 000,00  

600   Transport i ³¹czno�æ 350 000,00 0,00

 60016  Drogi publiczne i gminne 350 000,00 0,00

  4270 Zakup us³ug remontowych 50 000,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 300 000,00  

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 32 900,00 0,00

 75403  Jednostki terenowe Policji 32 000,00  

  2570 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych jednostek sektora finansów
publicznych

32 000,00  

 75412  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 900,00 0,00

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 900,00  

801   O�wiata i wychowanie 19 359,00  

 80101  Szko³y Podstawowe 12 193,00  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 613,00  

  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1 720,00  

  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 235,00  

  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 625,00  

 80110  Gimnazja 4 818,00  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 800,00  

  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 680,00  

  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 93,00  

  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 245,00  

 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce 2 348,00  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 850,00  

  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 332,00  

  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 46,00  

  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 120,00  

851   Ochrona zdrowia 10 000,00 10 000,00

 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 10 000,00 10 000,00

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug  10 000,00

853   Opieka spo³eczna 6 989,00  

 85313  Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej

1 000,00  

  3110 �wiadczenia spo³eczne 1 000,00  

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne

4 154,00  

  3110 �wiadczenia spo³eczne 4 154,00  

 85315  Dodatki mieszkaniowe 535,00  

  3110 �wiadczenia spo³eczne 535,00  

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 1 300,00  

  3110 �wiadczenia spo³eczne 1 300,00  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 125,00  

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 125,00  

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 125,00  



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 10 - 646 - Poz. 262-263

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 379 280,00 0,00

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 79 280,00  

  4260 Zakup energii 79 280,00  

 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 300 000,00 0,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 300 000,00  

926   Kultura fizyczna i sport 50 000,00 0,00

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50 000,00 0,00

  2830
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do
realizacji pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00  

RAZEM 873 653,00 10 000,00

 Na  podstawie  art. 30  ust. 2  pkt. 4 ustawy  z   dnia
8   marca   1990 r   o samorz¹dzie   gminnym  / Dz. U. z  2001 r.  Nr
142  poz. 1591;  2002  r Nr  23  , poz.  220,  Nr 62 , poz.  558   /  w
zwi¹zku  z  art. 128  ustawy z dnia  26 listopada  1998 r.  o
finansach  publicznych / Dz. U. Nr 155  poz.  1014;1999 r.  Nr 38 ,
poz. 360 , Nr 49 , poz. 485 ,  Nr 70, poz. 778,  Nr 110 ,  poz. 1255 ;
2000 r.   Nr  6  , poz.  69 ,  Nr 12 ,  poz.136 , Nr  48 ,poz. 550 ,
Nr  95,  poz. 1041 ,  Nr  119,  poz.  1251 , Nr  122 ,  poz.  1315; 2001 r .
Nr  45  poz. 497,  Nr  46  poz. 499 , Nr  88  ,  poz. 1070 ,  Nr  100,
poz. 1082 , Nr  102 , poz. 1116 , Nr 125 , poz. 1368 , Nr  145 , poz.
1623 ;2002 r.  Nr  41  poz.  363  i  365 ,  Nr  74 ,  poz.  676  ,  Nr  113  ,
poz.  984,  Nr  153  ,  poz.  1271  / -   Zarz¹d   Miejski   w   Gogolinie
uchwala ,  co  nastêpuje :

§   1. Zwiêksza  siê  bud¿et gminy po  stronie  dochodów
                                                              w  kwocie    32.417  z³,
w tym :
Dzia³  751    Urzêdy  naczelnych  organów  w³adzy  pañ-

stwowej ,    kontroli   i  ochrony   prawa   oraz   s¹downictwa
                                                                  w  kwocie    17.955 z³
Rozdzia³    75109  Wybory  do  rad  gmin , rad  powiatów  i

sejmików  województw   oraz   referenda  gminne , powiatowe i
wojewódzkie                                                    w  kwocie   17.955 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                                            w  kwocie     17.955 z³

Dzia³     853       Opieka  spo³eczna      w  kwocie    14.462 z³
w   tym  :
Rozdzia³  85314      Zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz

sk³adki   na  ubezpieczenie  spo³eczne         w   kwocie     6.464 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                                           w  kwocie     6.464 z³
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  Uchwa³a  Nr  Or .I -0151 - 99 /2002
  Zarz¹du  Miejskiego  w  Gogolinie

 z   dnia   8   listopada   2002  r.

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

Rozdzia³   85315     Dodatki   mieszkaniowe  w  kwocie   7.998 z³
     §    203   Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu pañ-

stwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ bie¿¹cych   gmin  /  zwi¹z-
ków  gmin   /                                                    w   kwocie     7.998 z³

§ 2.  Zwiêksza  siê  bud¿et gminy po  stronie  wydatków
                                                                w  kwocie    32.417 z³
w  tym :
Dzia³  751    Urzêdy  naczelnych  organów  w³adzy  pañ-

stwowej ,   kontroli   i  ochrony   prawa   oraz   s¹downictwa
                                                                  w  kwocie   17.955 z³
Rozdzia³    75109  Wybory  do  rad  gmin , rad  powiatów  i

sejmików  województw   oraz   referenda  gminne , powiatowe i
wojewódzkie                                                  w  kwocie     17.955 z³

wydatki   bie¿¹ce                                  w  kwocie    17.955 z³

Dzia³      853       Opieka  spo³eczna     w  kwocie    14.462 z³
 w   tym  :
Rozdzia³  85314      Zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz

sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne       w   kwocie     6.464 z³
 wydatki   bie¿¹ce                                  w  kwocie     6.464 z³

Rozdzia³   85315     Dodatki   mieszkaniowe  w  kwocie   7.998 z³
wydatki   bie¿¹ce                                   w  kwocie     7.998 z³.

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

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

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Norbert Urbaniec

Cz³onkowie Zarz¹du:
Zbigniew Kawa

 Herbert Grzesica
Karol S³awik

Waleria Jendrysek
Julian Kuklewski



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 10 - 647 - Poz.264-265

Na podstawie art.8 i art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591;2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 153 poz.1271) oraz art.109, 110, 118, 128 ust.1 pkt.1 i pkt.2
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, Nr 153 poz.1271) -Zarz¹d Miejski w Gorzowie �l¹-
skim uchwala, co nastêpuje :

§1 I. W zwi¹zku z otrzymaniem dotacji celowej na realiza-
cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy, zwiêkszyæ dochody gminy

                                                                       o kwotê 53.786 z³
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                          52.708 z³
Rozdz.80101 - Szko³y podstawowe                       27.926 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy                      27.926 z³

Rozdz. 80110 - Gimnazja                                         17.370 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy                      17.370 z³

Rozdz.80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ                      7.412 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy                        7.412 z³

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza        1.078 z³
Rozdz.85401 - �wietlice szkolne                               1.078 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy                      1.078 z³
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Uchwa³a Nr 21/97/2992
Zarz¹du Miejskiego w Gorzowie �l¹skim

z dnia 21 pa�dziernika 2002 r.

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

 II. Zwiêkszyæ wydatki bud¿etowe ogó³em      o kwotê 53.786 z³ ;
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                         52.708 z³
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe                        27.926 z³
a/  wydatki bie¿¹ce  27.926 z³
w tym :
wynagrodzenia i pochodne  26.495 z³

Rozdz.80110 - Gimnazja                                          17.370 z³
a/  wydatki bie¿¹ce   17.370 z³
w tym :
wynagrodzenia i pochodne   16.480 z³

Rozdz.80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ                       7.412 z³
a/  wydatki bie¿¹ce    7.412 z³

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza       1.078 z³
Rozdz. 85401 - �wietlice szkolne                              1.078 z³
a/  wydatki bie¿¹ce     1.078 z³
w tym :
wynagrodzenia i pochodne    1.023 z³

§2. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
gminy wynosz¹  9.099.353,47 z³ a  wydatki    9.517.153,47 z³.

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

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miejskiego:
Marian Grajcarek

Cz³onkowie Zarz¹du Miejskiego
                                      Piotr  Wiener

 El¿bieta Lepsza
 Gerard   Libera

Na podstawie art.8 i art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie  gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591; 2002r. Nr 23 poz,220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz 1271)  oraz art. 109, 110, 118, 128 , ust. 1 pkt 1 i pkt
2 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
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Uchwa³a Nr 22/101/2002
Zarz¹du Miejskiego w Gorzowie �l¹skim

z dnia 7 listopada 2002 r.

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

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  45 poz. 1623;2002r. Nr 41 poz. 363 i 365,
Nr74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271) -  Zarz¹d Miej-
ski w Gorzowie �l¹skim uchwala, co nastêpuje :



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 10 - 648 -  Poz.265-266

§1 l. W zwi¹zku z otrzymaniem dotacji celowej na reali-
zacjê w³asnych i zleconych zadañ gminy, zwiêkszyæ dochody
gminy                                                               o kwotê 15.417,75 z³;

Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej, kontroli i ochrony prawa                                          9.263,75 z³

Rozdz. 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz-
kie                                                                                         9.263,75 z³

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami                                9.263,75 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                             6.154,00 z³
Rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne                                                3.968,00 z³
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami                               3.968,00 z³

Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe               2.186,00 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy                 2.186,00 z³.

II . Zwiêkszyæ wydatki bud¿etowe ogó³em
                                                               o kwotê 15.417,75 z³;
Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli i ochrony prawa                                         9.263,75 z³
Rozdz.75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-

ków województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz-
kie                                                                                        9.263,75 z³

§ 3030 - Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                                  7.559,05 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne       37,55 z³
§ 4120-Sk³adki na Fundusz Pracy                              5,15 z³
§ 4210-Zakup materia³ów i wyposa¿enia             745,00 z³
§ 4260 - Zakup energii                                               90,00 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                         527,00 z³
§ 4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe                     300,00 z³
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                              6.154,00 z³
Rozdz.85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne                                                 3.968,00 z³
§ 3110-�wiadczenia spo³eczne                            3.968,00 z³
Rozdz. 85315-Dodatki mieszkaniowe                   2.186,00z³
§3110-�wiadczenia spo³eczne                           2.186,00 z³

§2.  Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
gminy wynosz¹ 9.114.771,22 z³ a wydatki 9.532.571,22 z³.

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

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miejskiego

Marian Grajcarek

Cz³onkowie Zarz¹du Miejskiego:
Piotr Wiener

El¿bieta Lepsza
Gerard Libera

Marek Wieczorek

 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,
Nr 153 poz.1271) oraz art.109, 118, 124 ust.1  ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz.1014; 1999r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778,
Nr 110 poz.1255; 2000r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48
poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315;
2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98
poz.1070, Nr 100 poz.1082,  Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.1368,
Nr 145 poz.1623; 2002r. Nr 41 poz.363 i  365, Nr 74 poz .676, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz.1271) - Rada Miejska w Gorzowie
�l¹skim uchwala, co nastêpuje :

§1.W §2 uchwa³y Nr X/62/2001 z dnia 27 grudnia 2001r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany :

1. Zwiêkszyæ dochody gminy                   o kwotê 88.772 z³:
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                     2.000,-
Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                                                              2.000,-
§ 075 -  Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze                       2.000,-
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Uchwa³a Nr II/11/2002
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 28 listopada 2002 r.

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

Dzia³ 756 -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej                                                                                             64.700,-

Rozdz.75616  -  Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-
go, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci   cy-
wilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycz-
nych                                                                                          26.000,-

§ 034 -  Podatek od �rodków transportowych        25.000,-
§  043 -  Wp³ywy z op³aty targowej                               1.000,-

Rozdz.75619 - Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ                38.700,-
§ 046 -  Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej                 38.700,-

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                                      22.072,-
Rozdz.75805 - Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-

nej dla gmin                                                                              22.072,-
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa     22.072,-

2. Zmniejsza siê dochody gminy            o kwotê 2.000 z³ :
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                    2.000,-
Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                                                               2.000,-
§ 076 - Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania

wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asno�ci                                                                                 2.000,-
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2. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
gminy wynosz¹                                              kwotê 9.258.265,22 z³

§2. W §3 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :
1. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe      o kwotê 86.772 z³.
 Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa                                                                                  1.772,-
Rozdz.75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne                 1.772,-
a/ wydatki bie¿¹ce                                                          1.772,-

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                          68.000,-
Rozdz.80110 - Gimnazja                                               5.000,-
a/ wydatki bie¿¹ce                                                          5.000,-
 Rozdz.80113 - Dowo¿enie uczniów do szkó³          63.000,-
a/ wydatki bie¿¹ce                                                        63.000,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza     17.000,-
Rozdz.85404 - Przedszkola                                         17.000,-
 a/ wydatki bie¿¹ce                                                       17.000,-

Dz. Rozdz. Tre�æ Zmniejszenia Zwiêkszenia

010

600

754

01008

60016

75412

Wydatki :

Rolnictwo i ³owiectwo

Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji

wodnych

a/. wydatki bie¿¹ce

Transport i ³¹czno�æ

Drogi publiczne gminne

a/. wydatki bie¿¹ce

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne

a/. wydatki bie¿¹ce

       8.500,-

      8.500,-

      8.500,-

      8.500,-

      8.500,-

      4.500,-

      4.500,-

      4.500,-

      4.000,-

      4.000,-

      4.000,-

3. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian wydatki gmi-
ny wynosz¹ kwotê 9.676.065,22 z³.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer

2. Dokonuje siê przeniesieñ wydatków, jak ni¿ej :

 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) oraz art.
128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  26 listopada1998 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 365, Nr 74,poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 156, poz. 1300) -Zarz¹d Gminy Kamiennik uchwala, co
nastêpuje:

 § 1. 1.  Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie
dochodów                                                                  o kwotê 9.670 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80195   Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ   bie¿¹cych gmin      o kwotê 7.481 z³

Dz. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza
R.85495  Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ   bie¿¹cych gmin       o kwotê 2.189 z³
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  Uchwa³a Nr  138/188/2002
 Zarz¹du Gminy Kamiennik

  z dnia 24 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy.

2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków                                                                          o kwotê 9.670 z³

Dz. 801    O�wiata i wychowanie
R.80195   Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4440      Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                             o kwotê 7.481 z³

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
R.85495  Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4440     Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                            o kwotê 2.189 z³

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

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

Wójt
Grzegorz Mendel

Zastêpca Wójta
Wies³aw Ziêba

Cz³onek Zarz¹du Gminy:
Czes³aw Czapkowski
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 Na podstawie art.30 ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984) oraz art. 128 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz.1014; 1999 r. Nr 38,
poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1255; 2000 r.
Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz. 1041,
Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315; 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz.1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz.1623;
2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1 271, Nr 156, poz. 1300) -Zarz¹d Gminy Kamiennik
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie do-
chodów                                                           o kwotê 22.008,95 z³

Dz. 751    Urzêdy naczelnych w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s¹downictwa

R. 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz referenda gminne,  powiatowe i wojewódzkie

§ 201       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji  rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie              o kwotê 8.949,95 z³

Dz. 853   Opieka spo³eczna
R.85314   Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez-

pieczenie spo³eczne
§ 201       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie                   o kwotê 5.634 z³

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

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych        gmin o kwotê 7.425 z³.
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Uchwa³a Nr 139/192/2002
           Zarz¹du Gminy Kamiennik

  z dnia 7 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy.

2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków                                                                   o kwotê 22.008,95 z³

Dz. 751    Urzêdy naczelnych w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s¹downictwa

R. 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz referenda gminne,  powiatowe i wojewódzkie

§ 3030     Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                    o kwotê 7.559,05 z³
§ 4110     Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                                      o kwotê       74,20 z³
§ 4120     Sk³adki na Fundusz Pracy    o kwotê       10,17 z³
§ 4300     Zakup us³ug pozosta³ych       o kwotê     806,53 z³
§ 4410     Podró¿e s³u¿bowe krajowe   o kwotê           500 z³

Dz. 853   Opieka spo³eczna
R.85314   Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez-

pieczenie spo³eczne
§ 3110     �wiadczenia spo³eczne               o kwotê 5 634 z³
R.85315   Dodatki mieszkaniowe
§ 3110     �wiadczenia spo³eczne              o kwotê 7.425 z³.

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

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

Wójt
Grzegorz Mendel

Zastêpca Wójta
Wies³aw Ziêba

Cz³onek Zarz¹du Gminy:
Czes³aw Czapkowski

  Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)
oraz art. 124 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.
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  Uchwa³a Nr II/8/2002
 Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy.

499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz.1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr 41,
poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 156, poz.1300) -Rada Gminy w Kamienniku uchwala,
co nastêpuje:

  § 1. W uchwale Nr XLVII/269/2001 Rady Gminy w Kamienniku
z dnia 28 grudnia 2001r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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1. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie docho-
dów                                                                       o kwotê 70.783 z³

Dz. 801 O�wiata i wychowanie
§ 203     Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych      gmin    o kwotê 2.399 z³

Dz. 758  Ró¿ne rozliczenia
§ 292     Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                        o kwotê 66.914 z³

Dz. 851  Ochrona zdrowia
§ 048     Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                                     o kwotê 1.470 z³

2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków                                                                      o kwotê  21.783 z³

Dz. 750  Administracja publiczna
R.75023 Urzêdy gmin                                o kwotê 14.914 z³
               w tym wydatki bie¿¹ce  o kwotê 13.914 z³
               wynagrodzenia o kwotê 11.000 z³
               pochodne od wynagrodzeñ o kwotê 2.914 z³
                wydatki maj¹tkowe  o kwotê    1.000 z³

Dz. 801  O�wiata i wychowanie
R.80110  Gimnazja                                         o kwotê 5.399 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce                  o kwotê 2.399 z³
              wynagrodzenia 1.845 z³

                pochodne od wynagrodzeñ   554 z³
                wydatki maj¹tkowe o kwotê 3.000 z³

Dz. 851   Ochrona zdrowia
R.85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi   o kwotê   1.470 z³
               w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 1.470 z³

3. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie dochodów
                                                                      o kwotê  55.402 z³

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
§ 075     Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  oraz innych umów o podobnym charakterze        o kwotê 736 z³

§ 084     Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników ma-
j¹tkowych                                                                o  kwotê 49.000 z³

Dz. 801 O�wiata i wychowanie
§ 203     Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin          o kwotê 5.666 z³

4. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie wydatków
                                                                         o kwotê 6.402 z³

Dz. 600  Transport i ³¹czno�æ
R.60016  Drogi publiczne gminne
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 736 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80101  Szko³y podstawowe                     o kwotê 5.666 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce  o kwotê 5.666 z³
                dotacje     5.666 z³.

5. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie wydatków
                                                                       o kwotê 17.259 z³

Dz. 600  Transport i ³¹czno�æ
R.60016  Drogi publiczne gminne
                w tym wydatki bie¿¹ce  o kwotê 2.750 z³

Dz. 700   Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
R.70095  Pozosta³a dzia³alno�æ                    o kwotê 150 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 150 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80101  Szko³y podstawowe                    o kwotê 2.359 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 2.359 z³
                dotacje   2.359 z³

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
R.90095  Pozosta³a dzia³alno�æ              o kwotê 12.000 z³
                w tym wydatki maj¹tkowe  o kwotê 12.000 z³

6. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków                                                                       o kwotê 17.259 z³

Dz. 010   Rolnictwo i ³owiectwo
R.01095  Pozosta³a dzia³alno�æ                 o kwotê 1.000 z³
                w tym wydatki maj¹tkowe o kwotê 1.000 z³

Dz. 700   Gospodarka mieszkaniowa
R.70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
                                                                         o kwotê 1.750 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 1.750 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80101  Szko³y podstawowe                      o kwotê 2.359 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce   o kwotê 2.359 z³
                wynagrodzenia     1.837 z³
                pochodne od wynagrodzeñ  522 z³
R.80110  Gimnazja o kwotê                                     12.000 z³
    w tym wydatki maj¹tkowe o kwotê 12.000 z³

Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
R. 92109 Domu i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                             o kwotê 150 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce o kwotê 150 z³.

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591;  2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984/
oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ; 1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 484 , 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 98 poz. 1070 , 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 156 poz. 1300, Nr 113 poz. 984) - Rada
Miejska w Korfantowie uchwala :

§1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu         o kwotê 36.707 z³
Dz. 758 - Ró¿ne rozliczenia
R.75801-Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jedno-

stek samorz¹du terytorialnego
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                       o kwotê 36.707 z³
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Uchwa³a Nr I/3/2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy Korfantów na 2002 rok.

§2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu          o kwotê 36.707 z³

Dz. 801 - O�wiata i wychowanie
R.80101 - Szko³y podstawowe
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia    o kwotê 36.707 z³

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kor-
fantowa.

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

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Ryszard Huzar

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558) oraz na pod-
stawie art. 48 ust.1 pkt 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 98 poz. 1070, 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)-Rada Miejska uchwala:

§ 1 . W uchwale Nr XLII/272/2002 Rady Miejskiej w Kor-
fantowie z dnia 6 wrze�nia 2002 r w sprawie zmiay  bud¿etu Gminy
Korfantów na 2002 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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Uchwa³a Nr XLIII/278/2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 13 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy Korfantów na 2002 rok.

za³¹cznik do uchwa³y- " Wieloletni program inwestycyjny
na lata 2002 - 2004" otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku nr 1
do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskie-
mu w Korfantowie.

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

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Wieloletni program inwestycyjny  na lata 2002 - 2004

�ród³a finansowania

2002 2003 2004
L.p. Nazwa zadania Przewidywane nak³ady

Bud¿et gminy Inne Bud¿et gminy Inne

( Sapard )

Bud¿et gminy Inne

1. Budowa wodoci¹gu I etap Ku�nica Ligocka
978.000 58.486 - 360.000 - 560.000 -

2. Wodoci¹g Myszowice 750.000 27.000 - - - 300.000 -

3 Wodoci¹g w �cinawie Nyskiej
ul. Jagielnicka i Parkowa 328.000 8.000 - - - 320.000 -

4. Modernizacjia ul. 3-go Maja

w Korfantowie 900.000 11.657 - 200.000 - 200.000 -

5. Przebudowa drogi Stary Borek 250.000 13.000 - 137.000 - 100.000 -

6. Modernizacja remizy OSP �cinawa Ma³a
300.000 6.000 - - - 294.000 -

7. Modernizacja CO remizy OSP Korfantów

91.000 5.000 - 43.000 - 43.000 -

8. Budowa gimnazjum 11.000.000 150.000 - 1.650.000 - 3.300.000 -

9. Kanalizacja sanitarna

ul. Wyzwolenia Korfantów 100.000 10.000 30.000 60.000 - - -

10 Budowa sieci wodoci¹gowej
z przy³¹czami domowymi we wsi Przechód 1.675.000 1.000 - 834.000 840.000 - -

11 Modernizacja szatni sportowej
�cinawa Ma³a 200.000 5.000 - 195.000 - - -

12 Budowa ogrodzenia
OSIR - Korfantów 150.000 5.000 - - - 145.000 -

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit "d", pkt 10  ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142  poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558) oraz na
podstawie art. 109, 116, 124, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r.
Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255;
2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz.
1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122  poz. 1315;2001 r. Nr 45 poz.
497, Nr 46 poz.499, Nr 98 poz.1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125
poz. 1368,  Nr 145 poz. 1623; 2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr
74 poz. 676)-Rada Miejska w Korfantowie uchwala:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 69.609,95 z³
 w:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
R  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
§  092 Pozosta³e odsetki   o kwotê  3.000 z³otych

Dz. 750 Administracja publiczna
R  75023 Urzêdy gmin
§  244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na reali-

zacjê zadañ  bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych
                                                         o kwotê  2.119,95 z³otych
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Uchwa³a Nr XLIV/279/2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy Korfantów na 2002 rok.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

R  75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-
go, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynno�ci cywil-
no-prawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych

§  091 Odsetki od nieterminowych wp³ata z tytu³u
podatków i op³at                                              o kwotê 6.000 z³otych

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
R  85401 �wietlice szkolne
§  083 Wp³ywy z us³ug         o kwotê  7.000 z³otych

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
R  85404 Przedszkola
§  083 Wp³ywy z us³ug        o kwotê  10.000 z³otych

Dz. 801 O�wiata i wychowanie
R  80101 Szko³y podstawowe
§  083 Wp³ywy z us³ug           o kwotê  1.490 z³otych

Dz. 600 Transport i ³¹czno�æ
R  60016 Drogi publiczne gminne
§  633 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych
gmin                                                                o kwotê 40.000 z³otych.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej

Nr XLIII/278/2002
dnia 13 wrze�nia 2002r.

Za³¹cznik nr 12
do uchwa³y Nr XXXVI/215/2001

Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 28 grudnia  2001 r.
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§ 2. Zmniejsza siê wydatki o kwotê  70.527 z³
 w:
Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo
R  01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿eto-

wych- zadanie inwestycyjne pn. wodoci¹g w Ku�nicy Ligockiej
                                                                         o kwotê 3.300 z³

Dz. 801 O�wiata i wychowanie
R  80101 Szko³y podstawowe
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿eto-

wych                                                                         o kwotê 10.000 z³

R  80110 Gimnazja
§  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                      o kwotê  30.000 z³

R  80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych     o kwotê 25.000 z³

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
R  85401 �wietlice szkolne
§  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                               o kwotê  2.227 z³otych

§ 3. Zmniejsza siê dochody                    o kwotê  40.000 z³
 w:
Dz. 600 Transport i ³¹czno�æ
R  60095 Pozosta³a dzia³alno�æ
§  633 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych
gmin                                                                       o kwotê 40.000 z³.

§ 4. Zwiêksza  siê wydatki o kwotê  100.136,95 z³otych
 w:
Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo
R  01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna

wsi
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿eto-

wych- zadanie inwestycyjne pn. PT wodoci¹gu Myszowice
                                                               o kwotê  3.300 z³otych

Dz. 801 O�wiata i wychowanie
R  80101 Szko³y podstawowe
§  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeñ                                             o kwotê 1.000 z³otych
§  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy     o kwotê  2.000 z³,
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                      o kwotê  12.000 z³
§  4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci        o kwotê 1.490 z³,
§  4260 Zakup energii                   o kwotê  4.000 z³,
§  4270 Zakup us³ug remontowych o kwotê 10.000 z³,
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych      o kwotê  6.377 z³,

R  80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych
§  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                        o kwotê  3.000 z³
§  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                          o kwotê  536 z³,

§  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
                                                                             o kwotê  74 z³
§  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                                                                  o  kwotê 240 z³

R  80110 Gimnazja
§  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy       o kwotê  2.000 z³

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
R  85401 �wietlice szkolne
§  4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci       o kwotê  4.000 z³

R  85404 Przedszkola
§  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                         o kwotê 9.000 z³
§  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                        o kwotê  3.000 z³
§  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
                                                                         o kwotê  2.000 z³
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                        o kwotê  5.900 z³
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych       o kwotê  2.000 z³
§  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe   o kwotê      100 z³
§  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                                                                  o kwotê 1.000 z³

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
R  92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§  2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytu-

cji kultury                                                               o kwotê  20.000 z³

Dz. 750 Administracja publiczna
R  75023 Urzêdy gmin
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê 2.119,95 z³

Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa

R  75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿eto-

wych                                                                         o kwotê  5.000 z³.

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

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

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558) oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155 poz. 1014
1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485 , Nr 70 poz. 778 , Nr 110 poz.
1255; 2000 r. Nr 6 poz. 69 , Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550 , Nr 95 poz.
1041 , Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315;2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46
poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145
poz. 1623; 2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz.365, Nr 74 poz. 676) -Rada
Miejska w Korfantowie uchwala:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 77.798 z³otych
w:

Dz. 758  - Ró¿ne rozliczenia
R.75805 - Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla

gminy
§     292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                       o kwotê 77.798 z³.
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Uchwa³a Nr XLIV/280/2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

§ 2. Zmniejsza siê dochody bud¿etu   o kwotê 77.798 z³
 w:
Dz. 700  - Gospodarka mieszkaniowa
R.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
§   084 - Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników ma-

j¹tkowych                                                                o kwotê 77.798 z³.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.

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

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ) art.
124  ustawy z dnia  26 listopada  1998 r. o finansach  publicz-
nych (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
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Uchwa³a Nr XLI /278/2002
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 27 wrze�nia  2002r.

w sprawie zmian  bud¿etu gminy .

poz. 961, Nr 98 poz.1070,Nr 100 poz. 1082  Nr 102   poz. 1116, Nr
106 poz. 1149, Nr  145 poz. 1623; 2002 r.  Nr  41 poz. 363 i 365,
Nr  74 poz. 676) - Rada Gminy uchwala ,co  nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie dochodów o
kwotê  59.939,40 z³  w rozbiciu na:

Dzia³ 710 Dzia³alno�æ us³ugowa 35.363,40

Rozdzia³ 71035 Cmentarze 35.363,40

§ 270 �rodki na dofinansowanie  w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów,
województw, pozyskane z innych �róde³ 35.363,40

Dzia³ 801 O�wiata  i wychowanie 1.000,00

Rozdzia³ 80130 Szko³y zawodowe 1.000,00

§ 270 �rodki na dofinansowanie  w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów,
województw, pozyskane z innych �róde³ 1.000,00

Dzia³ 851 Ochrona zdrowia 756,00

Rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie  alkoholizmowi 756,00

§ 048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 756,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 9.820,00

Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 9.820,00

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

461,00

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin. 9.359,00

Dzia ³ 900 Gospodarka  komunalna i  ochrona �rodowiska 13 .000 ,00

Rozdzia ³ 90002 Gospodarka  odpadami 13 .000 ,00

§ 244 Dotac je ot rzymane z funduszy celowych  na rea lizacj ê zadañ  bie¿¹cych
jednostek  sektora f inansów pub licznych 13 .000 ,00
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§ 2. Zmniejsza  siê bud¿et gminy po stronie dochodów o kwotê
135.500,00 z³ w rozbiciu na:

Dzia³ 700 Gospodarka  mieszkaniowa 46.000,00

Rozdzia³ 70005 Gospodarka  gruntami  i nieruchomo�ciami 46.000,00

§ 084 Wp³ywy ze sprzeda¿y  wyrobów i sk³adników  maj¹tkowych 46.000,00

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób  fizycznych i od innych  jednostek  nie

posiadaj¹cych  osobowo�ci prawnej 89.500,00

Rozdzia³ 75615 Wp³ywy  z podatku  rolnego, podatku le�nego, podatku od czynno�ci  cywilnoprawnych

oraz podatków  i op³at  lokalnych  od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych 89.500,00

§ 031 Podatek od nieruchomo�ci 74.500,00

§ 049 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego na podstawie  odrêbnych ustaw 5.000,00

§ 050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 10.000,00

Zmniejsza  siê bud¿et gminy po stronie wydatków o kwotê
135.500,00 z³ w rozbiciu na:

D zia ³ 0 10 R o ln ic tw o  i ³o w iec tw o 5 .0 00 ,00

R o zd zia ³ 0 10 9 5 P ozo s ta ³a   d zia ³a ln o�æ
w  tym : w yd a tk i  b ie¿¹ c e

5 .0 00 ,00

5 .0 00 ,00

D zia ³ 6 00 T ran sp o rt i  ³¹ c zn o�æ 1 2 .04 2 ,0 0

R o zd zia ³ 6 00 1 6 D ro g i p u b lic zn e  gm inn e

w  tym : w yd a tk i in w es tyc y jn e

1 2 .04 2 ,0 0

1 2 .04 2 ,0 0

D zia ³ 7 00 G o sp od a rk a  m ieszk a n iow a 2 7 .00 0 ,0 0

R o zd zia ³ 7 00 0 5 G o sp od a rk a  g ru n tam i i n ie ru ch o m o �c iam i
w  tym :  w yd a tk i b ie¿¹ c e
             w yd a tk i  in w es tyc y jn e

2 7 .00 0 ,0 0

1 9 .00 0 ,0 0

8 .0 00 ,00

D zia ³ 7 57 O b s ³u g a  d ³u gu  p u b lic zn eg o 7 .0 00 ,00

R o zd zia ³ 7 57 0 2 O b s ³u g a  p ap ie rów  w a rto �c io w yc h   k red y tó w  i p o ¿ yc z ek  jed n o s tek  sa m o rz¹ d u
te ry to ria ln eg o

w  tym : w yd a tk i b ie¿¹ c e
7 .0 00 ,00

7 .0 00 ,00

D zia ³ 8 01 O �w ia ta  i w yc h o w a n ie 6 9 .73 4 ,0 0

R o zd zia ³ 8 01 0 1 S zk o ³y  p o d s ta w o w e
w  tym : w yd a tk i b ie¿¹ c e
z  teg o : w yn a g rod zen ia  i p o ch od n e  o d  w yn ag ro d zeñ

4 5 .21 1 ,0 0

4 5 .21 1 ,0 0

3 0 .01 1 ,0 0

R o zd zia ³ 8 01 1 0 G im n a z ja

w  tym : w yd a tk i b ie¿¹ c e
z  teg o : w yn a g rod zen ia  i p o ch od n e   o d  w yn a grod zeñ

1 .0 17 ,00

1 .0 17 ,00

8 17 ,0 0

R o zd zia ³ 8 01 1 3 D o w o ¿en ie   u c zn iów  d o  szk ó ³
w  tym : w yd a tk i b ie¿¹ c e
z  teg o  : w yn a g ro d zen ia  i  p o ch od n e  o d  w yn a grod zeñ

3 .3 05 ,00

3 .3 05 ,00

3 .3 05 ,00

R o zd zia ³ 8 01 3 0 S zk o ³y   za w od o w e
w  tym : w yd a tk i b ie¿¹ c e
z  teg o  : w yn a g ro d zen ia  i  p o ch od n e  o d  w yn a grod zeñ

2 0 .20 1 ,0 0

2 0 .20 1 ,0 0

7 01 ,0 0

D zia ³ 8 54 E d u k ac y jn a  o p iek a  w yc h o w a w c za 1 4 .72 4 ,0 0

R o zd zia ³ 8 54 0 1 � w ie tlic e szk o ln e
w  tym : w yd a tk i b ie¿¹ c e
z  teg o  : w yn a g ro d zen ia  i  p o ch od n e  o d  w yn a grod zeñ

1 4 .72 4 ,0 0

1 4 .72 4 ,0 0

1 0 .82 4 ,0 0

§ 3. Dokonuje siê zmiany w planach przychodów i wydatków �rodków
specjalnych wg za³¹czników:

Nr  1 - �rodek specjalny  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Laso-
cicach .

Nr  2 - �rodek specjalny  przy Zespole Szkó³ w £ambinowicach .
Nr  3 - �rodek specjalny przy Publicznej Szkole Podstawowej  w £am-

binowicach .
§ 4. Wykonanie uchwa³y  powierza siê  Zarz¹dowi Gminy.
§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu  w Dzienniku Urzêdowym  Woje-

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

                                                             Andrzej  Sieradzki

Za³¹cznik nr 1
Zwiêksza siê plan przychodów i wydatków �rodka specjal-

nego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lasocicach na 2002r.

Przychody
Dzia³ 801                - 274
Rozdzia³ 80195      - 274
 § 097                     - 274

Wydatki
Dzia³ 801                - 274
Rozdzia³ 80195      - 274
w tym:
- wydatki bie¿¹ce  - 274

Z w iêksza  s iê  b u d ¿e t g m in y  po  s tro n ie w y d a tkó w  o kw o tê   5 9 .9 3 9 ,40  z³ w  ro zb ic iu  na :

D zia ³ 7 10 D zia ³a lno �æ   u s³ug ow a 3 5.3 63 ,4 0

R o zd zia ³ 7 10 3 5 C m en ta rze 3 5.3 63 ,4 0

w  ty m : w y d a tki  b ie¿¹ ce 3 5.3 63 ,4 0

D zia ³ 8 01 O �w ia ta  i  w y cho w a nie 1 .0 0 0 ,00

R o zd zia ³ 8 01 3 0 S zko ³y   zaw o dow e
w  ty m : w y d a tki b ie¿¹ ce

1 .0 0 0 ,00

1 .0 0 0 ,00

D zia ³ 8 51 O chro n a  zd row ia 7 56 ,00

R o zd zia ³ 8 51 5 4 P rzec iw dz ia ³a n ie  a lko h o lizm o w i
w  ty m : w y d a tki b ie¿¹ ce

7 56 ,00

7 56 ,00

D zia ³ 8 53 O p ieka  spo ³eczna 9 .8 2 0 ,00

R o zd zia ³ 8 53 9 5 P o zo sta ³a  d zia³a lno �æ
w  ty m : w y d a tki b ie¿¹ ce

9 .8 2 0 ,00

9 .8 2 0 ,00

D z i a ³ 9 0 0 G o s p o d a r k a  k o m u n a l n a  i  o c h r o n a  � r o d o w i s k a 1 3 . 0 0 0 , 0 0

R o z d z i a ³ 9 0 0 0 2 G o s p o d a r k a  o d p a d a m i 1 3 . 0 0 0 , 0 0

w  t y m :  w y d a t k i  b i e ¿ ¹ c e 1 3 . 0 0 0 , 0 0
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Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.  4 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr  142 poz. 1591) art. 124 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
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Uchwa³a  Nr XLI/279/2002
Rady  Gminy  £ambinowice

z dnia  27 wrze�nia   2002 r.

w sprawie zmian  w bud¿ecie gminy .

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 106 poz.1149, Nr
145 poz. 1623  )- Rada Gminy  uchwala,  co  nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza  siê bud¿et gminy po stronie  wydatków o kwotê
18.700,00 z³ w rozbiciu na:

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ 4.100,00

Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne

w tym: wydatki bie¿¹ce

4.100,00

4.100,00

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 1.500,00

Rozdzia³ 75414 Obrona cywilna
w tym: wydatki bie¿¹ce

1.500,00
1.500,00

Dzia³ 757 Obs³uga d³ugu publicznego 4.500,00

Rozdzia³ 75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du

terytorialnego
w tym: wydatki bie¿¹ce

4.500,00
4.500,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 2.700,00

Rozdzia³ 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
w tym: wydatki bie¿¹ce

2.700,00
2.700,00

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.500,00

Rozdzia³ 85404 Przedszkola

w tym: wydatki bie¿¹ce
z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

3.500,00

3.500,00
1.500,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 2.400,00

Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg

w tym: wydatek maj¹tkowy

2.400,00

2.400,00

 Zwiêksza  siê bud¿et gminy po stronie  wydatków o kwotê
18.700,00 z³ w rozbiciu na:

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ 7.600,00

Rozdzia³ 60095 Pozosta³a dzia³alno�æ

w tym : wydatki bie¿¹ce

7.600,00

7.600,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 2.700,00

Rozdzia³ 85319 O�rodki pom ocy spo³ecznej

w tym : wydatki bie¿¹ce

2.700,00

2.700,00

Dzia³ 900 Gospodarka kom unalna i ochrona �rodowiska 2.400,00

Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg

w tym : wydatki bie¿¹ce

2.400,00

2.400,00

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport 6.000,00

Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w tym : dotacja podmiotowa

6.000,00

6.000,00

Za³¹cznik nr 2
Zwiêksza siê plan przychodów i wydatków �rodka spe-

cjalnego przy Zespole Szkó³ w £ambinowicach na 2002 rok

Przychody
Dzia³ 801                - 23.694
Rozdzia³ 80195      - 23.694
§  097                     - 23.694

Wydatki
Dzia³ 801                - 23.694
Rozdzia³ 80195      - 23.694
w tym:
- wydatki bie¿¹ce  - 23.694

Za³¹cznik nr 3
Zwiêksza siê plan przychodów i wydatków �rodka spe-

cjalnego przy Zespole Szkó³ w £ambinowicach na 2002 rok

Przychody
Dzia³ 801                - 4.617
Rozdzia³ 80195      - 4.617
§  097                     - 4.617

Wydatki
Dzia³ 801                - 4.617
Rozdzia³ 80195      - 4.617
w tym:
- wydatki bie¿¹ce  - 4.617
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§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza   siê  Zarz¹dowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                 Andrzej Sieradzki

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
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) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê Regulamin dostawy wody i odbioru �cie-
ków na terenie Gminy £ambinowice, zwany dalej "Regulami-
nem", stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ambi-
nowice.

§ 3. Uchwa³a wymaga og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

§ 5. Traci moc uchwa³a Rady Gminy £ambinowice Nr XLI/
281/2002 z dnia 27 wrze�nia 2002r. w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odbioru �cieków na terenie Gminy £ambi-
nowice.

                                                                                Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                           Micha³  Serafin

       Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/22/2002

Rady Gminy £ambinowice
z dnia 30 grudnia 2002r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA  WODY  I  ODPROWADZANIA  �CIEKÓW

 Rozdzia³  I
Postanowienia  ogólne

§  1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia  w
wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków na terenie gminy
£ambinowice przez Zak³ad  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkanio-
wej  w  £ambinowicach , zwany dalej Zak³adem .

2.   Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alno�æ Zak³adu polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i
dostarczaniu wody.
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Uchwa³a  Nr III/22/2002
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odbioru �cieków na terenie Gminy £ambinowice.

3.   Przez zbiorowe odprowadzanie �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ Zak³adu polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszcza-
niu �cieków.

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

§  2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulami-
nu jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyj-
nych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania �cieków na podstawie zawartej umowy, zwany
dalej Odbiorc¹.

§  3. Zak³ad  wykonuje swoj¹ dzia³alno�æ na  podstawie
uchwa³y  Rady  Gminy  £ambinowice  NR VIII/40/89  oraz  Decyzji
Naczelnika  Gminy  £ambinowice  GKM - 8021 / 7 / 90.

§  4. W  celu  pobierania  wody  lub  odprowadzania  �cie-
ków nale¿y  spisaæ  umowê  na  poszczególne  us³ugi  z  Zak³a-
dem  .

Rozdzia³  II
Zawieranie  umów

 §  5. 1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci.

2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która jest  w³a�cicielem
obiektu lub budynku , którego umowa ma dotyczyæ , a w uzasadnio-
nych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomo�ci nie  bêd¹c
jej w³a�cicielem .

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

2. Umowa winna okre�laæ mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w przy-
padkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 8 usta-
wy.

3. Umowa zawarta na czas nieokre�lony winna dopusz-
czaæ jej rozwi¹zanie przez strony umowy za wypowiedzeniem
lub na zgodny wniosek stron.

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

§  7.  W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków
Zak³ad uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej wydanego, na podstawie art. 11 ustawy.
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§  8.  Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, gdy wnioskodawca
nie spe³ni warunków okre�lonych w art. 6 ustawy.

Rozdzia³  III
Obowi¹zki  Zak³adu

  §  9. 1. Zak³ad zobowi¹zany  jest  do  ci¹g³o�ci  dostarcza-
nia  wody  w   wymaganej ilo�ci , odpowiedniej  jako�ci i pod
w³a�ciwym  ci�nieniem oraz odprowadzania �cieków w sposób
ci¹g³y i niezawodny .

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

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

§ 10. 1. Zak³ad  zobowi¹zany jest do zapewnienia  prawi-
d³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanaliza-
cyjnej.

2. Zak³ad  zobowi¹zany  jest  do  informowania  Urzêdu
Gminy  w  £ambinowicach o jako�ci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi.

Rozdzia³  IV
Sposób  rozliczeñ

§ 11.    Rozliczenia za dostarczanie  wody i odprowadzanie
�cieków  prowadzone s¹ przez Zak³ad  na  podstawie  odczytów
wodomierzy ( w  razie  ich  braku  naliczonego  rycza³tu )  i  stawek
ustalanych  przez Radê  Gminy  £ambinowice .

§ 12. 1. Strony okre�l¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób
uiszczania op³at.

2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿no�ci.

§ 13.  Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Zak³ad obowi¹zany
jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Gminy  w  £am-
binowicach,  b¹d� wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 14 Taryfa wymaga og³oszenia poprzez  rozplakatowanie
w  miejscach  publicznych, co najmniej na 7 dni przed wej�ciem
jej w ¿ycie.

Rozdzia³  IV
Warunki  pod³¹czenia  do  sieci

§ 15. 1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub  kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹-
cej siê o przy³¹czenie.

2. Zak³ad po otrzymaniu wniosku wydaje warunki tech-
niczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹-
czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej z Zak³adem.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub od-
prowadzanie �cieków Zak³ad dokonuje odbioru wykonanego
przy³¹cza pod k¹tem zgodno�ci z dokumentacj¹ oraz warunka-
mi technicznymi.

§ 16. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czê-
�ci¹ instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legali-
zacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.

§ 17.  Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
je�li przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Zak³adu
b¹d� zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami tech-
nicznymi.

Rozdzia³ VI
Przerwy  i  ograniczenia  w  ci¹g³o�ci  us³ug

§ 18.   Zak³ad nie ponosi odpowiedzialno�ci za ogranicze-
nie albo wstrzymanie dostaw wody b¹d� ograniczenie lub wstrzy-
manie odbioru �cieków wywo³ane :

a) dzia³aniem si³y wy¿szej albo  z  winy  Odbiorcy lub osoby
trzeciej, za któr¹ Zak³ad nie ponosi odpowiedzialno�ci,

b) niezawinion¹ przez Zak³ad awari¹ w sieci na czas nie-
zbêdny do wykonania prac w celu zapobie¿enia lub usuniêcia
skutków awarii,

c) brakiem wody na ujêciu,
d) zanieczyszczeniem wody na ujêciu w sposób niebez-

pieczny dla zdrowia i ¿ycia,
e) potrzeb¹ zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów po-

¿arowych,
f) przerwami w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodo-

ci¹gowych i kanalizacyjnych,
g) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomie-

niu Odbiorcy, zwi¹zanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno
remontowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,

h) innymi przyczynami niezale¿nymi od Odbiorcy.

§ 19.  O planowanych przerwach lub ograniczeniach w
dostawie wody Zak³ad powinien  poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed pla-
nowanym terminem, a gdyby przerwy te mia³y trwaæ ponad
12 godzin, na 4 dni przed planowanym terminem.

§ 20.   W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin Zak³ad powinien zapewniæ zastêpczy punkt poboru
wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji .

§ 21.   W przypadku obni¿enia jako�ci dostarczonej wody
Zak³ad winien udzieliæ Odbiorcy opustu na zasadach okre�lo-
nych w umowie.

Rozdzia³  VII
Standardy  obs³ugi  odbiorców  us³ug

§ 22.  Zak³ad  winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty po-
ziom us³ugi a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy
do spraw obs³ugi klienta.

§ 23. Zak³ad  zobowi¹zany jest do udzielania na ¿yczenie
klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej re-
alizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

 § 24. 1.Zak³ad winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie
na zg³oszone reklamacje.

2. Sposoby za³atwiania reklamacji strony okre�laj¹ w
umowie.

§ 25. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków, Zak³ad wi-
nien uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 26.  Zak³ad mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okre�lo-
nych w art. 8 ustawy.
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   § 27. Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umo-
wy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, je�li nie zo-
sta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania �wiad-
czenia us³ug.

§ 28. Uprawnieni przedstawiciele Zak³adu maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomo�ci lub do pomieszczeñ ka¿dego,
kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli instalacji
wewnêtrznych, urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ówne-
go lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania
odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowa-
dzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Za-
k³ad , a tak¿e sprawdzenia ilo�ci i jako�ci �cieków wprowadza-
nych do sieci.

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki  odbiorców  us³ug

§ 29. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy  i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skut-
kami niskich  temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie stu-
dzienki czy te¿  pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane. Od-
biorca winien zabezpieczyæ studzienki lub pomieszczenia, w któ-
rych zamontowano wodomierze i urz¹dzenia pomiarowe przed
dostêpem osób nieupowa¿nionych.

§ 30. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadamiania Zak³adu  o wszelkich stwierdzonych uszko-
dzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego,
w tym o zerwaniu plomby.

§ 31. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Za-
k³adu o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub zmia-
nach u¿ytkownika lokalu.

§ 32.Odbiorca winien powiadomiæ Zak³ad o wszelkich
zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

 § 33.  Dostarczaj¹cy �cieki zobowi¹zany jest do natych-
miastowego powiadomienia Zak³adu o zrzutach awaryjnych lub
zmianie jako�ci �cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.

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

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

§ 36 . Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z
zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków w sposób zgod-
ny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci
us³ug �wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo oraz nie utrudnia-
j¹cy  dzia³alno�ci Zak³adu , a w szczególno�ci do:

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

b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

c) poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody, w
celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie �cieków i
kontroli rozdzielenia instalacji wodoci¹gowej zasilanej z ujêæ
w³asnych od sieci zasilanych przez Zak³ad,

d) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i wykorzysty-
wania przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lo-
nych w warunkach przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³  IX
Postanowienia  koñcowe

§ 37.W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków ( Dz. U. Nr 72, póz. 747 ) wraz z
przepisami wykonawczymi, wydanymi na podstawie ustawy.

§ 38.  Zak³ad  zobowi¹zany jest do bezp³atnego udostêp-
niania niniejszego Regulaminu Odbiorcom jego us³ugi.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu �cieków
/ Dz.U. Nr 72 poz. 747 /- Rada Gminy Paw³owiczki - po dokona-
niu analizy projektów Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków opracowanych przez przedsiêbiorstwo wo-
doci¹gowo-kanalizacyjne uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków, obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy Paw³owicz-
ki, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Paw-
³owiczki.
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Uchwa³a Nr 12/IV/2002
Rady Gminy Paw³owiczki

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków, obowi¹zuj¹cy na obszarze Gminy
Paw³owiczki.

§3. Traci moc uchwa³a Nr 293/XL/2002  z dnia 12 wrze-
�nia 2002 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków na terenie Gminy Paw³owiczki.

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

Przewodnicz¹cy
Jerzy Treffon
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Za ³¹cznik
do uchwa³y Nr 12/IV/2002
Rady Gminy Paw³owiczki
z dnia 19 grudnia 2002 r.

Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania �cieków

obowi¹zuj¹cy na obszarze Gminy Paw³owiczki

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków, realizo-
wanego przez uprawnione przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - ka-
nalizacyjne, na obszarze Gminy Paw³owiczki.

§ 2. 1. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia przed-
siêbiorstwo - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorcê w rozu-
mieniu przepisów o dzia³alno�ci gospodarczej, je¿eli prowadzi
dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê lub zbiorowego odprowadzania �cieków, spe³nia wy-
mogi okre�lone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r.  o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków ( Dz.
U. Nr 72 poz.747 ) zwanej w dalszej czê�ci Regulaminu "usta-
w¹", oraz posiada zezwolenie na prowadzenie tej dzia³alno�ci
wydane przez w³a�ciwy organ Gminy Paw³owiczki.

Rozdzia³ II
Minimalny poziom �wiadczonych us³ug przez przedsiê-

biorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne

Dostarczanie wody

§ 3. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ:
1. Dostarczanie z sieci wodoci¹gowej wodê odbiorcy na

podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej wed³ug zasad okre-
�lonych niniejszym Regulaminem, a w szczególno�ci zapewniæ
dostawê wody o wymaganym ci�nieniu oraz odpowiedniej ja-
ko�ci, które okre�laj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy; jako�æ wody do-
starczanej przez przedsiêbiorstwo stwierdza siê u wylotu na za-
worze g³ównym za wodomierzem.

2. Prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej wraz z
czê�ci¹ przy³¹cza do zaworu g³ównego za wodomierzem oraz
dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt  z wyj¹tkiem usu-
wania uszkodzeñ powsta³ych z winy odbiorcy wody.

3. Sprawno�æ techniczn¹ sieci wodoci¹gowych.
4. Dokonywanie kontroli funkcjonowania wodomierzy:
a) z w³asnej inicjatywy, bez pobierania op³at, oraz
b) na ¿¹danie odbiorcy wody, jednak¿e w przypadku stwier-

dzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza przez legali-
zatora - na koszt odbiorcy.

5. Wydawanie warunków technicznych niezbêdnych do
pod³¹czenia instalacji wodoci¹gowej budynku do sieci wodo-
ci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji przedsiêbiorstwa oraz uzgad-
nianie w ci¹gu 14 dni przed³o¿on¹ przez inwestora dokumenta-
cjê techniczn¹.

6. Zamontowanie wodomierza na przy³¹czu przed zawo-
rem na koszt przedsiêbiorstwa.

Odbiór �cieków

§ 4. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ:
1. Przyjêcie do systemu kanalizacyjnego eksploatowane-

go przez przedsiêbiorstwo �cieków bytowych, komunalnych oraz

przemys³owych od dostawców �cieków na podstawie zawartej z
nimi umowy ustalonej wed³ug zasad okre�lonych niniejszym
Regulaminem, a w szczególno�ci zapewniæ nieprzerwany od-
biór �cieków z wyj¹tkiem uzasadnionych przypadków okre�lo-
nych  w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

2. Prawid³ow¹ eksploatacjê sieci kanalizacyjnych wraz z
czê�ci¹ przy³¹cza oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój
koszt, z wyj¹tkiem usuwania zatorów i uszkodzeñ spowodowa-
nych przez dostawcê �cieków.

3. Wydanie warunków technicznych niezbêdnych do pod-
³¹czenia do sieci kanalizacyjnej bêd¹cej w eksploatacji przed-
siêbiorstwa.

4. Kontrolowanie odprowadzania �cieków pod wzglêdem
ich zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi normami oraz sygnalizowaæ
w³a�ciwym w³adzom o wszelkich zagro¿eniach spowodowanych
przez dostawcê �cieków na skutek przekroczenia tych norm.

5. Okre�lanie jako�ci dostarczanych �cieków w pierwszej
studzience od strony budynku na przykanaliku sieci kanalizacyj-
nej eksploatowanej przez przedsiêbiorstwo (granica podzia³u
stron).

§ 5. Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1. Kontrolowaæ prawid³owo�æ realizacji robót zgodnie z

wydanymi przez ni¹ warunkami technicznymi.
2. Wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹cza

przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzaj¹cych,
i¿ nowy obiekt zosta³ wykonany zgodnie z przepisami prawa bu-
dowlanego i sanitarnego.

3. Obci¹¿aæ dostawcê �cieków kosztami wykonanych przez
siebie kontroli i analiz, je¿eli zostanie stwierdzone nieprawid³o-
we eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przekraczaj¹cej
dopuszczalne warunki.

4. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych za-
nieczyszczeñ okre�lonych  w za³¹czniku do umowy - naliczaæ
op³atê dodatkow¹ okre�lon¹ w taryfie cen i op³at za odprowa-
dzanie �cieków, zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Gminy w  Paw³o-
wiczkach.

Prawa i obowi¹zki odbiorcy wody

§ 6. Odbiorca wody ma prawo:
1. Zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysoko�ci naliczo-

nych op³at za wodê.
2. ¯¹daæ od przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypad-

kach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza.
3. ¯¹daæ opustów w przypadku dostawy wody obni¿onej

jako�ci (opusty okre�la umowa).

§ 7. Odbiorca wody zobowi¹zany jest do korzystania z za-
opatrzenia w wodê w sposób zgodny    z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez
przedsiêbiorstwo oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci przedsiê-
biorstwa, a w szczególno�ci do:

1. U¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania oraz unikniêcia wszel-
kich zdarzeñ hydraulicznych.

2. Zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnio-
nych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,

3. Umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przed-
siêbiorstwa wodoci¹gowego wstêpu na teren nieruchomo�ci i
do pomieszczeñ w celach okre�lonych przepisami ustawy oraz
niniejszego Regulaminu,
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4. Wykonywania wszelkich napraw instalacji za zaworem.
5. Wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza

kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lonych w warunkach
przy³¹czenia do sieci.

Prawa i obowi¹zki dostawcy �cieków

§ 8. Dostawca �cieków ma prawo:

1. Do nieprzerwanego odbioru �cieków.
2. Zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysoko�ci op³at za

�cieki.

§ 9. Dostawca �cieków zobowi¹zany jest do korzystania z
odbioru �cieków w sposób zgodny  z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie utrud-
niaj¹cy dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa, a w szczególno�ci do:

1. Wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instala-
cji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej bêd¹cej na
maj¹tku przedsiêbiorstwa licz¹c od strony budynku.

2. Powiadamiania przedsiêbiorstwa o posiadanych w³a-
snych ujêciach wody w celu umo¿liwienia prawid³owego obli-
czania nale¿no�ci za odbiór �cieków.

3. Wykonywania uszczelnieñ oraz zamontowania na swój
koszt niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem
siê �cieków do sieci kanalizacyjnej.

4. Wykorzystywania swojego przy³¹cza wy³¹cznie na u¿y-
tek w³asny i tylko do �cieków sanitarnych, chyba ¿e zawarta
umowa stanowi inaczej.

5. Likwidacji na swój koszt instalacji, za pomoc¹ których
odprowadza³ �cieki do zbiorników bezodp³ywowych do czasu
w³¹czenia do sieci kanalizacyjnej.

6. Stosowania takich rozwi¹zañ technicznych, które unie-
mo¿liwiaj¹ bezpo�rednie po³¹czenie instalacji wodoci¹gowej z
instalacj¹ kanalizacyjn¹.

Rozdzia³ III
Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów
z odbiorcami wody i dostawcami �cieków

§ 10. 1. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o
zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie �cieków okre�laj¹ prze-
pisy art. 6 ustawy.

2. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadza-
nie �cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protoko³ów z
prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonanych w
zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.

3. Tre�æ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
�cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron, wynika-
j¹cych z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do usta-
wy oraz z niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyga-
�niêcie umowy zawartej    z dotychczasowym odbiorc¹.

5. Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzenie w wodê i od-
prowadzanie �cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez odbior-
cê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany ka¿dorazowo
po zmianie warunków korzystania z us³ug, okre�laj¹cy charak-
terystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj, ilo�æ, a w przypadku przemy-
s³owych odbiorców us³ug, równie¿ jako�æ odprowadzanych �cie-
ków.

6. Miejscem dostarczania wody przez przedsiêbiorstwo
(miejscem wydania rzeczy    w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
jest zawór g³ównym za wodomierzem.

7. Po up³ywie terminu wypowiedzenia przedsiêbiorstwo
zaniecha dostawy i odbioru �cieków mo¿e zastosowaæ �rodki
techniczne uniemo¿liwiaj¹ce pobór wody i odbiór �cieków.

8. Koszty zwi¹zane z rozwi¹zaniem umowy, tj. m. in. za
zamkniêcie lub likwidacjê przy³¹cza wody lub kanalizacji ponosi
strona, z winy której nast¹pi³o rozwi¹zanie umowy.

9. Umowy zawierane s¹ na czas nieokre�lony z mo¿liwo-
�ci¹ wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3-miesiêcz-
nego terminu wypowiedzenia lub na czas okre�lony.

10. W przypadku uporczywego przekraczania warunków
okre�lonych w umowie oraz niepodejmowania przez dostawcê
�cieków dzia³añ na rzecz poprawy jako�ci �cieków, spó³ce przy-
s³uguje prawo rozwi¹zania umowy za 1-miesiêcznym wypowie-
dzeniem.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at usta-

lone w taryfach

§ 11. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbio-
rowe odprowadzanie �cieków s¹ prowadzone przez zak³ad z
odbiorcami us³ug na podstawie okre�lonych w taryfach cen
i stawek op³at oraz ilo�ci dostarczanej wody i odprowadzanych
�cieków.

1. Ilo�æ dostarczanej wody ustala siê na podstawie odczy-
tu wodomierza g³ównego.

2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w
budynkach wielolokalowych ilo�æ dostarczonej wody ustala siê
na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy,   z uwzglêdnie-
niem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu
g³ównym,  a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach, któr¹
pokrywa w³a�ciciel    lub zarz¹dca budynku.

3. W przypadku braku wodomierza ilo�æ zu¿ytej wody okre-
�la siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okre�lonych
zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

4. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê przeciêtne
normy zu¿ycia lub �rednie zu¿ycie z ostatnich 6 miesiêcy przed
awari¹.

5. Ilo�æ odprowadzanych �cieków ustala siê na podsta-
wie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

6. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków ustala siê jako równ¹ ilo�ci dostarczonej wody
przez przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem poboru wody  z in-
nych �róde³.

7. W rozliczeniach ilo�ci odprowadzanych �cieków ilo�æ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypad-
kach, gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na pod-
stawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
dostarczaj¹cego �cieki.

8. Przed zainstalowaniem dodatkowego wodomierza upo-
wa¿niony przedstawiciel przedsiêbiorstwa w ka¿dym przypadku
indywidualnie dokona oceny, czy woda jest zu¿yta faktycznie bez-
powrotnie.

§ 12. 1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ uiszcza-
nie op³at.

2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uiszczania nale¿no�ci.

§ 13. 1. Przy rozliczeniach z odbiorcami, przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy.

2. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wej�ciem  jej w ¿ycie.
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3. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok od dnia wej�cia w ¿ycie
uchwa³y Rady  Gminy  w  Paw³owiczkach.

4. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarcza-
nie wody i odprowadzanie �cieków.

§ 14. 1. Je¿eli op³aty nie s¹ wnoszone przez odbiorcê us³ug
w oznaczonym terminie, przedsiêbiorstwo  po uprzednim wy-
s³aniu upomnienia i wyznaczeniu dodatkowego  14-dniowego
terminu zap³aty wraz z powiadomieniem o gro¿¹cych mu konse-
kwencjach  z tytu³u nie regulowania nale¿no�ci - ma prawo wy-
powiedzieæ umowê, je¿eli zaleg³o�ci nie s¹ regulowane za dwa
okresy obrachunkowe, a po jej rozwi¹zaniu mo¿e zlikwidowaæ
przy³¹cz wodny i kanalizacyjny, po wcze�niejszym zawiadomie-
niu o takim zamiarze na 20 dni przed zaniechaniem �wiadcze-
nia us³ug Pañstwowego Inspektora Sanitarnego  i Wójta Gminy
z jednoczesnym zapewnieniem zastêpczego �ród³a poboru wody.

2. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania �cie-
ków poprzez otwarcie przy³¹cza nastêpuje po udokumentowa-
niu przez odbiorcê uiszczenia nale¿nych kwot wraz  z odsetkami
ustawowymi, op³aceniu kosztów poniesionych przez przedsiê-
biorstwo zwi¹zanych z zamkniêciem i otwarciem przy³¹cza oraz
zawarciu nowej umowy.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 15. Sposób zapewnienia realizacji budowy i rozbudowy
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, realizacjê budowy
przy³¹czy, wskazanie strony ponosz¹cej koszty budowy przy³¹-
cza i monta¿u urz¹dzeñ pomiarowych okre�la art. 15 ustawy, a
kwestie dotycz¹ce przekazania wybudowanego przez odbiorcê
przy³¹cza uregulowane zosta³y w art. 31 ustawy.

§ 16. 1. Przy³¹czenie do sieci nastêpuje po z³o¿eniu wnio-
sku o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przez
osobê posiadaj¹c¹ tytu³ prawny do korzystania  z nieruchomo-
�ci, która ma byæ przy³¹czona do sieci,

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w przedsiêbior-
stwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym wniosek o okre�lenie wa-
runków przy³¹czenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.2, ustala przedsiê-
biorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.

§ 17. 1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej powinien w szczególno�ci zawieraæ:

a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) okre�lenie:
- rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
- charakterystyki zu¿ycia wody,
- rodzaju i ilo�ci, a w przypadku przemys³owych odbiorców

us³ug równie¿ jako�ci odprowadzanych �cieków,
- przeznaczenia wody,
c) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci:
- powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿yt-

kowe) w budynkach  zasilanych w wodê,
- wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce

wodê i odprowadzaj¹ce �cieki,
d) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹-
ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:

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

b) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nierucho-
mo�ci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci

wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów  i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.

§ 18. Warunkiem przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej jest realizacja zapisów umowy o przy³¹czenie do
sieci , a w szczególno�ci :

- wykonanie przy³¹cza w miejscu wskazanym przez przed-
siêbiorstwo zgodnie  z opracowanym PT,

- przedstawienie protoko³u odbioru przy³¹cza,
- przedstawienie dokumentów potwierdzaj¹cych prawo do

dysponowania obiektem przy³¹czanym.

§ 19. Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la:

1. Strony zawieraj¹ce umowê,
2. Zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych

oraz prac zwi¹zanych  z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony,

3. Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia,

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

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

ru przy³¹cza,
5. Przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê

i odprowadzania �cieków,
6. Odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków

umowy o przy³¹czenie.

§ 20. 1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do roz-
poczêcia realizacji prac projektowych   i budowlano-monta¿o-
wych.

2. Okre�lone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory czê-
�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿-
nionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony    w protoko³ach, których wzory okre-
�la przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.

4. Po zakoñczeniu prac i dokonaniu ich odbiorów nastê-
puje dostawa wody i odbiór �cieków.

Rozdzia³ VI
Techniczne warunki okre�laj¹ce dostêp do us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych

§ 21. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych
us³ug:

1. W przedsiêbiorstwach wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,
udostêpniaj¹cych nieodp³atnie:

a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin �wiadczenia us³ug,
d) wzory umów o dostawie wody i odprowadzaniu �cie-

ków oraz przy³¹czeniu do sieci oraz wniosków o wydanie warun-
ków przy³¹czenia do sieci.

2. W Urzêdzie Gminy.
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Rozdzia³ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i odprowadzanych �cieków, a w szczególno�ci sposoby za³a-
twiania reklamacji i wymiany informacji

§ 22. 1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobo-
wi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych
wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cie-
ków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia od-
biorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce
�wiadczenia us³ug, w szczególno�ci gdy:

a) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiêbiorstwo niezw³ocz-
nie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.

4. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody mo¿e mieæ miej-
sce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-
remontowych.

5. O planowanych przerwach w dostawie wody, przedsiê-
biorstwo powinno powiadomiæ odbiorcê us³ug najpó�niej na 7
dni przed planowanym terminem w przypadku robót remonto-
wych, a na 2 dni w przypadku prac konserwacyjnych.

6. W razie przerwy przekraczaj¹cej 12 godzin, przedsiê-
biorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody, infor-
muj¹c odbiorców us³ug o jego lokalizacji.

7. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e
nast¹piæ równie¿ w przypadku:

a) wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzy-
maniu dostawy wody,

b) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów po-
¿arowych.

8. W czasie trwania klêski, przedsiêbiorstwo ma prawo
wprowadziæ ograniczenia  w konsumpcji wody, w granicach
mo¿liwo�ci dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców us³ug o
tych ograniczeniach.

9. Wstrzymanie lub ograniczenie dop³ywu wody mo¿e na-
st¹piæ tak¿e decyzj¹ Burmistrza wydan¹ na podstawie art. 105
ustawy - Prawo wodne w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.

§ 23. 1. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie �cieków inaczej, obowi¹zuj¹ okre�lo-
ne wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi,
w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci ka-
nalizacyjnej �cieków.

2. Udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje
w ci¹gu:

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

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³ó-
ceñ, o których mowa w pkt a,

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

§ 24. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zo-
bowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowa-
nych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania �cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym
dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿
6 miesiêcy.

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

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie osobi�cie przez zainteresowanego w siedzibie przed-
siêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektro-
nicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d przedsiêbiorstwa.

3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹-
zane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za-
³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.

§ 26. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do regularnego
informowania odbiorców us³ug (co 6 miesiêcy) o jako�ci wody
przeznaczonej do spo¿ycia.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia ogólne

§ 27. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Ustawa o Samorz¹dzie Powiatowym nak³ada na powiat
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym miêdzy innymi
w zakresie:

1. Porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
2. Ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo¿arowej i za-

pobiegania innym nadzwyczajnym  zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia
ludzi oraz �rodowiska.
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Sprawozdanie

Starosty Kêdzierzyñsko-Kozielskiego

Z DZIA£ALNO�CI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU W POWIECIE KÊDZIERZYÑSKO-KOZIELSKIM za rok 2002.

Z mocy art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samo-
rz¹dzie powiatowym Zarz¹dzeniem Nr 1 / 2002 z dnia 9 stycznia
2002 r. utworzy³em Komisjê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, okre-
�li³em zadania Komisji i jej sk³ad osobowy.

Dzia³ania powo³anej Komisji  g³ównie poprzez zapewnienie
w³a�ciwego poziomu wspó³pracy wszelkich instytucji, organizacji spo-
³ecznych oraz samorz¹dów gmin, maj¹ w za³o¿eniach doprowadziæ
do odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa publicznego a tak¿e
wysokiego jej poczucia w�ród mieszkañców powiatu.
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Inauguracyjne posiedzenie powo³anej Komisji zwo³a³em
w dniu 22 lutego 2002r. w czasie którego:

- wrêczy³em akty powo³ania w sk³ad Komisji, dokumenty
organizacyjne,

- poinformowa³em o celu powo³ania oraz zadaniach jakie
winna spe³niaæ komisja i zasadach finansowania jej dzia³añ.

W czasie posiedzenia powo³ano sk³ad redakcyjny do opra-
cowania projektu, jak równie¿ omówiono zarys Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestêpczo�ci oraz Porz¹dku Publicz-
nego i Bezpieczeñstwa Obywateli.

Kolejne posiedzenie Komisji odby³o siê 18 czerwca 2002r.
z tematem omówienia przygotowanego projektu Powiatowego
Programu Zapobiegania  Przestêpczo�ci oraz Porz¹dku Publicz-
nego i Bezpieczeñstwa Obywateli.

Projekt  "Programu...." opracowany zosta³ przez przedsta-
wicieli KP Policji Kêdzierzyn - Ko�le - cz³onków komisji, przy wy-
korzystaniu materia³ów Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kry-
zysowego i Plan Reagowania Kryzysowego a przedstawi³ i omó-
wi³ ten projekt  cz³onek komisji p. Lach.

Poddamy pod g³osowanie projekt Programu Zapobiega-
nia Przestêpczo�ci oraz Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñ-
stwa Obywateli zosta³ przyjêty jednog³o�nie i skierowany do roz-
patrzenia przez Radê Powiatu.

Dnia 25 czerwca 2002 r. na Sesji Rady Powiatu opraco-
wany projekt "Programu..." po jego omówieniu, zosta³ poddany
g³osowaniu. W wyniku g³osowania przyjêty jednog³o�nie
uchwa³¹  Nr XLII/230/2002.

Dokument ten jest opracowaniem kompleksowych dzia-
³añ obejmuj¹cych praktycznie wszystkie zagro¿enia jakie mog¹
wyst¹piæ na terenie powiatu. Obejmuje zadania wymagaj¹ce
wspó³dzia³ania wielu instytucji, powiatowych s³u¿b, stra¿y i in-
spekcji.

Wiêkszo�æ przedsiêwziêæ ujêtych w Programie jest ju¿
realizowana, na poszczególne programy opracowane s¹ plany
postêpowania, wymagana jest ich ci¹g³¹ aktualizacja, niemniej
wa¿n¹ spraw¹ jest pozyskiwanie funduszy na ich realizacjê.

By "Program..." zosta³ zrealizowany oprócz zadañ wykony-
wanych przez organy gmin musz¹ one wspó³finansowaæ  zada-
nia programu o charakterze ponadgminnym.

Dnia 21lutego 2002r. w czasie odprawy  rocznej  - podsu-
mowuj¹cej dzia³alno�æ policji na obszarze powiatu w 2001 roku
omówiono:

1. Wykonanie zadañ przy zmniejszonych nak³adach finan-
sowych i ograniczonych stanach osobowych.

2. Podzia³ organizacyjny KP Policji i utworzenie posterun-
ków i komisariatów a tym samym zwiêkszenie mo¿liwo�ci pre-
wencyjnych policji na terenach gmin.

3. Zauwa¿alny przez obywateli udzia³ policji w patrolowa-
niu na terenie administrowanym.

4. Wspó³dzia³anie powiatowych s³u¿b i instytucji w dzia³a-
niach na rzecz poprawy bezpieczeñstwa obywateli.

Podczas spotkania z przedstawicielami Okrêgowej Inspek-
cji Pracy z Opola omówi³em temat zagro¿eñ niebezpiecznymi
�rodkami chemicznymi na obszarze powiatu ze szczególnym
uwzglêdnieniem "Holding Blachownia" i sytuacji w jednostce
ratowniczo - ga�niczej "Stra¿nica" dzia³aj¹cej jako podmiot go-
spodarczy-wg zasady kto p³aci ten mo¿e liczyæ na pomoc. W
nieodleg³ym czasie "Stra¿nica" zostanie rozformowana, a w jej
miejsce utworzony posterunek ratowniczo- ga�niczy KP PSP
Kêdzierzyn-Ko�le na bazie umów miêdzy w³a�cicielem obiek-
tów na terenie "Holdingu" Blachownia a Komendantem Powia-
towym PSP, z udzia³em Starostwa. Tym sposobem poprawie
ulegnie ochrona p.po¿. i na wypadek zagro¿enia chemicznego.

Zasadnicz¹ instytucj¹  realizuj¹c¹ zadanie porz¹dku pu-
blicznego i bezpieczeñstwa na obszarze  powiatu Kêdzierzyñ-
sko-Kozielskiego jest Komenda Powiatowa Policji, która pro-
wadzi szereg  programów maj¹cych na celu zwiêkszenie poczu-
cia bezpieczeñstwa oraz poprawy porz¹dku publicznego. S¹ to
programy o charakterze profilaktycznym oraz edukacyjno-infor-
macyjnym skierowane zarówno do osób doros³ych jak i dzieci i
m³odzie¿y.

1.Program informacyjno - edukacyjny OPOLSKA DZIE-
WI¥TKA

2.Program edukacyjno - interwencyjny BEZPIECZNA
DROGA DO SZKO£Y

3.Program edukacyjny BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
4.Program  edukacyjno - interwencyjny MOJE ¯YCIE BEZ

UZALE¯NIEÑ
5.Program edukacyjno - interwencyjny PRAWO NA CO

DZIEÑ
W grupie programów profilaktycznych i informacyjno - edu-

kacyjnych, których adresatem s¹ osoby doros³e, Komenda Po-
wiatowa Policji w Kêdzierzynie - Ko�lu realizuje:

1. Program profilaktyczno - edukacyjny POMOC S¥SIEDZKA
2. Program edukacyjno -informacyjny POLICJA RADZI
3. Program profilaktyczny BEZPIECZNY OGRÓD

Kolejnym blokiem zagadnieniowym zwi¹zanym ze wzro-
stem poczucia bezpieczeñstwa w�ród mieszkañców Powiatu
jest prowadzenie przez policjantów KPP w Kêdzierzynie - Ko�lu
dzia³añ zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie.

Dziêki wspó³pracy KP Policji, jednostek samorz¹dowych
(starostwa i gmin),  zakupiono 8 nowych radiowozów. Natomiast
z funduszu Ochrony �rodowiska Starostwa 5 radiowozów wypo-
sa¿onych zosta³o w instalacjê gazow¹, co spowodowa³o obni-
¿enie wydatków na zakup paliwa a tym samym zwiêkszy³a siê
czêstotliwo�æ patrolowania policji.

 Na podkre�lenie zas³uguje równie¿ fakt wielop³aszczy-
znowej wspó³pracy KP Policji z Komend¹ Powiatow¹ Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej. Najwa¿niejsze z nich to:

- wspólne dzia³ania przy wydawaniu opinii podmiotom
ubiegaj¹cym siê o organizacjê imprez masowych i wzajemne
uzupe³nianie siê w zakresie ich zabezpieczenia,

- wspó³dzia³anie w zakresie usuwania skutków zdarzeñ
drogowych, po¿arów itp.,

- podejmowanie wspólnych dzia³añ poszukiwawczych za
osobami zaginionymi, prowadzenie wspólnych æwiczeñ s³u¿b
ratowniczych w przypadkach wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych i
katastrof.

Systematycznie, na bie¿¹co prowadzony jest przez Powia-
towe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego monitoring zagro¿eñ.
O mo¿liwych istniej¹cych zagro¿eniach ostrzegane s¹ na bie¿¹-
co jednostki samorz¹dowe, stra¿e, s³u¿by i inspekcje oraz do-
stawcy mediów (Rejon Energetyczny, Zak³ad Gazowniczy)

        Najczê�ciej wystêpuj¹cym zagro¿eniem na obszarze
powiatu jest zagro¿enie powodziowe.  Brak  w naszym kraju
systemu  radarów meteorologicznych, ogólnodostêpnych infor-
macji o stanie wód w rzekach na poszczególnych wodowska-
zach, wielko�ci opadów atmosferycznych ze stacji ombrome-
trycznych uniemo¿liwia pozyskiwanie szybkich informacji a w
�lad za tym prognozowanie zagro¿enia powodziowego. Przy gra-
nicznym po³o¿eniu powiatu, a szczególnie gminy Cisek w odle-
g³o�ci oko³o 6 km od wodowskazu Miedonia, która jako pierw-
sza w województwie zalewana jest wodami Odry terminowa in-
formacja o zagro¿eniu powodziowym jest niezwykle istotna. Otrzy-
mywane informacje z IMGW o stanach wody rzeki Odry s¹ opó�-
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nione w czasie niejednokrotnie o 4-5 godzin (wyprzedzamy je  z
konieczno�ci korzystaj¹c z  systemu wykrywania i ostrzegania
stosowanym w Czechach m.in.www.povodi.cz/). Koniecznym jest
zabezpieczenie PCZK w mapê cyfrow¹ powiatu ze strefami zalewo-
wymi.

Powiat Kêdzierzyñsko - Kozielski jest jednym z najbar-
dziej nara¿onych powiatów na niebezpieczeñstwo zagro¿eñ che-
micznych, zarówno �rodkami wykorzystywanymi w produkcji za-
k³adów pracy jak i w czasie transportu ko³owego i kolejowego

Akty normatywno prawne czyni¹ Starostê  odpowiedzial-
nym  za bezpieczeñstwo i w kierowaniu dzia³aniami w celu za-
pobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej na obszarze powiatu.

Obowi¹zuj¹cy stan prawny obliguje zak³ady pracy, do wy-
konania okre�lonych planów dzia³añ w sytuacjach szczegól-
nych zagro¿eñ, planów operacyjno-ratowniczych, raportów bez-
pieczeñstwa,  uzgadniania ich z Wojewódzkim Komendantem
Stra¿y Po¿arnej, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony �rodowi-
ska. Brak jest jakichkolwiek zapisów o informowaniu starosty o
posiadaniu, nazwie, ilo�ci, czy te¿ niekontrolowanym uwolnie-
niu N�CH - jak wiêc ma adekwatnie do zaistnia³ej sytuacji od-
dzia³ywaæ? Choæby zarz¹dziæ terminow¹ ewakuacjê? Dotych-
czasowe pro�by o  pozyskanie danych z niektórych zak³adów
pracy napotyka³y trudno�ci m.in . zas³aniaj¹c siê tajemnic¹ han-
dlow¹.

   Uchwalona przez Sejm ustawa o stanie klêski ¿ywio³o-
wej zobowi¹zuje jednostki samorz¹dowe do prowadzenia dzia-
³añ zapobiegaj¹cym skutkom klêski. Zobligowa³a samorz¹dy
do zorganizowania i wyposa¿enia magazynów przeciwpowodzio-
wych, powo³ania i wyposa¿enia Zespo³ów Reagowania Kryzy-
sowego.

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w
sprawie sposobu tworzenia gminnego zespo³u reagowania,

powiatowego i wojewódzkiego zespo³u reagowania kryzysowe-
go oraz Rz¹dowego Zespo³u Koordynacji Kryzysowej i ich funk-
cjonowania. W rozporz¹dzeniu tym okre�lony jest sk³ad zespo³u
(w tym grup o charakterze sta³ym), jego zadania, warunki tech-
niczne, wyposa¿enie i zasady finansowania.

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Szefa Obrony Cy-
wilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i
gmin na³o¿y³o na szczebel powiatu nowe, dotychczas realizo-
wane przez województwo zadania. Wi¹¿e siê ten fakt z koniecz-
no�ci¹ przeformowania dotychczasowych struktur w jednost-
kach samorz¹dowych.

Wprowadzenie ustawy o ratownictwie medycznym na mocy
której tworzone maj¹ byæ Szpitalne Oddzia³y Ratunkowe i Cen-
tra Powiadamiania Ratunkowego zosta³o z powodu braku �rod-
ków finansowych od³o¿one, jednak w naszym powiecie CPR na
bazie SK PSP funkcjonuje od 2001 roku,   a efekty dzia³alno�ci
zauwa¿alne s¹ przez wszystkich mieszkañców naszego i nie
tylko powiatu. Z tej to okazji przez Ministerstwo Zdrowia doposa-
¿one zosta³o Pogotowie Ratunkowe karetk¹ reanimacyjn¹ a
Komenda Powiatowa PSP wozem ratownictwa drogowego.

Realizowane zadania powiatu w zakresie ochrony zdro-
wia naszych mieszkañców to oddzielne zagadnienie, o którym
nie muszê specjalnie przypominaæ - widaæ je na zewn¹trz (do-
posa¿ony szpital, wyremontowane przychodnie, karetki pogoto-
wia ratunkowego rozmieszczono w Ko¿lu i Kêdzierzynie co skró-
ci³o czas dojazdu do poszkodowanego.

We wszystkich wypadkach zasadniczym kryterium deter-
minuj¹cym realizacjê tych zadañ jest brak �rodków finansowych.

Starosta
Józef Gisman

 Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego zosta³a po-
wo³ana Zarz¹dzeniem Nr 5/2002 Starosty Kluczborskiego w dniu
18 stycznia 2002r. W sk³ad Komisji weszli przedstawiciele:

- samorz¹dów gminnych: Ginter Jendrsczok Burmistrz-
Miasta Kluczborka, Adam Radom - Sekretarz Gminy Byczyna,
Zdzis³aw Weso³y - Burmistrz Miasta Wo³czyna,

- samorz¹du powiatowego: Edward Baj i Jan Krzyszta³o-
wicz

- Powiatowej Komendy Policji: podkom. Andrzej Ryng i
asp. Wies³aw Bezpa³ko.

W pracach komisji uczestniczy prokurator Prokuratury
Rejonowej w Kluczborku - Sabina Klockowska.

Do udzia³u w pracach komisji z g³osem doradczym powo-
³ano:

- kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy w Kluczborku
El¿bietê Gabry�

- dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kluczborku Reginê Ja¿d¿-Zaleska

- dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych w Kluczborku Kazi-
mierza Sztajglika

- Naczelnika Wydzia³u Edukacji Starostwa Jolantê Krzysz-
towczyk
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- Naczelnika Wydzia³u Ochrony Ludno�ci i Spraw Obron-
nych Starostwa Piotra Cichockiego

- Naczelnika Wydzia³u Organizacyjnego Starostwa Mariê
Herbeæ.

 Komisja zosta³a powo³ana w celu realizacji zadañ Staro-
sty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, in-
spekcjami i stra¿ami oraz zadañ okre�lonych w ustawach w
zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli. Do
zadañ komisji nale¿y:

1. Ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñ-
stwa obywateli na terenie powiatu

2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y a tak¿e jednostek organizacyjnych

3. Przygotowywanie projektu powiatowego programu za-
pobiegania przestêpczo�ci oraz porz¹dku publicznego i bezpie-
czeñstwa obywateli

4. Opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania
Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli

5. Opiniowanie projektu bud¿etu powiatu - w zakresie o
którym mowa w pkt. 1



- 667 - Poz.279-280Województwa Opolskiego Nr 10

Dziennik Urzêdowy

6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i in-
nych dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem
zadañ, o których mowa w pkt 1, 2 i 4

7. Opiniowanie zleconych przez starostê, innych ni¿  wy-
mienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnieñ dotycz¹cych porz¹dku pu-
blicznego i bezpieczeñstwa obywateli.

G³ównym celem dzia³ania jaki Komisja sobie za³o¿y³a na
rok 2002 to sporz¹dzenie oceny zagro¿eñ porz¹dku publiczne-
go i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu i na podsta-
wie tej oceny opracowanie projektu powiatowego programu
zapobiegania przestêpczo�ci oraz porz¹dku publicznego i bez-
pieczeñstwa obywateli. Komisja rozpatrzy³a i oceni³a potencjal-
ne zagro¿enia mog¹ce wyst¹piæ na terenie powiatu w zakresie:

· przestêpczo�ci przeciwko mieniu
· przestêpczo�ci przeciwko ¿yciu i zdrowiu
· przestêpczo�ci nieletnich
· patologii spo³ecznych
· braku dostêpu do wody pitnej
· bezpieczeñstwa ¿ywno�ci
· unieszkodliwieniu zw³ok pad³ych zwierz¹t
· ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami
· zagro¿eñ po¿arowych
· zagro¿eñ zwi¹zanych z produkcj¹, przechowywaniem i

transportem toksycznych �rodków przemys³owych
· zagro¿eñ powodziowych
· zagro¿eñ budowlanych
· innymi.
  W wyniku oceny potencjalnych zagro¿eñ powsta³ Powia-

towy program zapobiegania przestêpczo�ci oraz porz¹dku pu-
blicznego i bezpieczeñstwa obywateli na lata 2002-2006. Pro-
jekt programu by³ przed³o¿ony Radzie Powiatu w Kluczborku,
która go uchwali³a uchwa³¹ Nr XXXVIII/29/2002.

Program wyznacza i precyzuje nastêpuj¹ce cele g³ówne:
- maksymalne wykorzystanie mo¿liwo�ci powiatu i gmin

w dzia³aniach w zakresie profilaktyki i prewencji kryminalnej

- stworzenie warunków do wspó³dzia³ania wszystkich s³u¿b
w oparciu o najnowsze technologie

- doposa¿enie pañstwowych s³u¿b stoj¹cych na stra¿y
bezpieczeñstwa w celu podniesienia efektywno�ci dzia³añ tych
instytucji oraz zapewnienia mieszkañcom powiatu wiêkszego
poczucia bezpieczeñstwa

- stworzenie trwa³ych mechanizmów koordynuj¹cych funk-
cjonowanie wszystkich s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñ-
stwo i porz¹dek publiczny.

Program powsta³ z my�l¹ o tera�niejszo�ci i przysz³o�ci,
dlatego te¿ przedstawia najnowsze sposoby realizowania profi-
laktyki i prewencji kryminalnej a tak¿e prezentuje system wspie-
rania s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo w powiecie i
wspó³dzia³ania powy¿szych instytucji. Program ten zosta³ po-
dzielony na poszczególne bloki programowe a mianowicie: pre-
wencyjno-wychowawczy, komunikacyjny, porz¹dkowy, zagro¿eñ
kryzysowych, bezpieczeñstwa spo³ecznego, ochrony �rodowi-
ska, przeciwdzia³ania przestêpczo�ci i promocyjno-informacyj-
ny. Do programu dodatkowo do³¹czono projekt organizacji ra-
townictwa i reagowania kryzysowego w powiecie kluczborskim,
program poprawy bezpieczeñstwa ruchu na drogach powiato-
wych, kompleksowe rozwi¹zanie organizacji ruchu pojazdów w mie-
�cie Kluczborku ,program rozwoju zlewni rzeki Stobrawy 2006.

 G³ównym zadaniem na 2003rok Komisja zak³ada wdra-
¿anie i realizacjê tego¿ programu, który powinien przynie�æ okre-
�lone efekty w  podniesienie poziomu poczucia bezpieczeñ-
stwa mieszkañców powiatu oraz zdecydowanie wp³yn¹æ na
poprawê stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku.

 W 2003r. musz¹ nast¹piæ zmiany w sk³adzie komisji z
powodu ustania cz³onkostwa przedstawicieli Rady Powiatu wraz
z wyga�niêciem mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym wyst¹pi³em
do Wysokiej Rady  o delegowanie dwóch nowych przedstawi-
cieli Rady Powiatu.

Starosta
Stanis³aw Rakoczy

Ustanowienie, sk³ad i tryb pracy Komisji
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku dla Powiatu Opol-

skiego ukonstytuowa³a siê z mocy prawa z dniem 1 stycznia
2002 r. w nastêpuj¹cym sk³adzie:

Przewodnicz¹cy Komisji - Starosta Opolski,
Cz³onkowie Komisji - dwóch radnych delegowanych przez

Radê Powiatu,
-  trzy osoby powo³ane przez Starostê Opolskiego (Wójt Gminy

- cz³onek OSP, Gminny Komendant i dzia³acz OSP, naczelnik Wydzia-
³u, do którego nale¿y prowadzenie spraw bezpieczeñstwa i porz¹dku
a tak¿e zarz¹dzania kryzysowego w Starostwie,

-  dwie osoby delegowane przez Komendanta Miejskiego
Policji w Opolu -  szef sztabu Komendy Miejskiej i naczelnik
sekcji Prewencji,

w pracach Komisji uczestniczy prokurator Prokuratury
Rejonowej w Opolu, wskazany przez Prokuratora Okrêgowego
w Opolu.

Komisja dzia³a w oparciu o przepisy okre�lone w art. 38a,
art. 38b i art. 38c obowi¹zuj¹cej ustawy o samorz¹dzie powiato-
wym oraz w oparciu o przyjêty przez ni¹ na pierwszym posiedze-
niu 5 lutego 2003 r. Regulamin Komisji. Z posiedzeñ Komisji
sporz¹dzane s¹ protoko³y.
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Dzia³alno�æ Komisji
Komisja odby³a trzy posiedzenia w pierwszym, drugim i

trzecim kwartale roku. W czwartym kwartale Komisja posiedze-
nia nie odby³a ze wzglêdu na up³yw kadencji Rady Powiatu i
konieczno�æ uzupe³nienia sk³adu o dwóch nowych cz³onków w
miejsce tych, którzy utracili mandaty.

Na posiedzeniu 5 lutego - inauguracyjnym - Komisja omówi³a
swoje zadania w aspekcie okre�lonym prawem, przyjê³a regulamin
oraz przyjê³a projekt  Powiatowego Programu Zapobiegania Prze-
stêpczo�ci oraz Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa Obywateli.

Komisja przyjê³a tak¿e i zarekomendowa³a Radzie Powiatu
projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestêpczo�ci
oraz Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa Obywateli.

Nad projektem programu, ostatecznie przygotowanym i
przyjêtym przez Komisjê, pracowa³, wcze�niej powo³any przez
Starostê Opolskiego, specjalny zespó³ z udzia³em przedstawi-
cieli Komendanta Miejskiego Policji w Opolu i innych s³u¿b, wy-
konuj¹cych zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpie-
czeñstwa obywateli na terenie powiatu. W sprawie projektu pro-
gramu dwukrotnie zbierali siê wójtowie i burmistrzowie gmin
wnosz¹c szereg propozycji i opinii. Projekt powiatowego pro-
gramu by³ opracowywany z faktycznym udzia³em zarówno przed-
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stawicieli jednostek wykonuj¹cych zadania z zakresu bezpie-
czeñstwa i porz¹dku, jak równie¿ wszystkich samorz¹dów gmin-
nych w powiecie. Program zosta³ uchwalony przez Radê na se-
sji w marcu 2002 r.

Posiedzenie Komisji 18 czerwca po�wiêcono ocenie bez-
pieczeñstwa i porz¹dku oraz analizie zagro¿eñ powiatu. Komi-
sja zapozna³a siê z informacj¹ o stanie bezpieczeñstwa powia-
tu za rok 2001 na podstawie opracowañ powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y (w tym inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej,
Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej). Wynika z tych opracowañ
pozytywna raczej ocena bezpieczeñstwa i porz¹dku w powiecie:

-poprawie w porównaniu do 2000 r. uleg³ stan sanitarny
powiatu,

-sytuacja sanitarno-weterynaryjna nie budzi zastrze¿eñ,
problem stanowi¹ jednak b³¹kaj¹ce siê bezpañskie psy,

-nast¹pi³ wzrost ilo�ci przestêpstw w niektórych katego-
riach i spadek wykrywalno�ci w porównaniu do roku poprzed-
niego,

-w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej - spad³a wpraw-
dzie liczba wyjazdów stra¿aków do zdarzeñ, nast¹pi³ jednak
wzrost liczby wypadków podczas dzia³añ ratowniczych.

W dyskusji podniesiono zagro¿enie, jakie sprawiaj¹ miesz-
kañcom pojazdy samochodowe, poruszaj¹ce siê po drogach z
nadmiern¹ prêdko�ci¹.

 Komisja zapozna³a siê tak¿e z analiz¹ zagro¿eñ porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa w ocenie poszczególnych gmin
(sporz¹dzon¹ na pro�bê przewodnicz¹cego, Starosty Opolskie-
go). W�ród problemów podnoszonych w gminnych ocenach
bezpieczeñstwa i porz¹dku, najczê�ciej wymieniane by³o zagro-
¿enie, jakie sprawia wypalanie traw. Podnoszono tak¿e problem
braku �rodków na rozwijanie szerszej dzia³alno�ci w zakresie
poprawy bezpieczeñstwa. Gminy na ogó³ dobrze oceni³y wspó³-
pracê z Policj¹.

Ocena stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku oraz analiza za-
gro¿eñ wskaza³a, ¿e ruch pojazdów samochodowych na dro-
gach, w szczególno�ci w obrêbie miejscowo�ci stwarza bardzo
powa¿ne, a w ocenie spo³ecznej najbardziej dotkliwe zagro¿e-

nie. Komisja postanowi³a w zwi¹zku z tym m.in. zwróciæ siê do
gmin o wskazania miejsc szczególnie niebezpiecznych, wyma-
gaj¹cych sta³ego patrolowania przez Policjê Drogow¹.

Na posiedzeniu 24 wrze�nia Komisja wys³ucha³a infor-
macji o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku w Powiecie Opolskim
w ocenie Prokuratury. Posiedzenie zdominowane by³o jednak¿e
problemem bezpieczeñstwa na drogach. Komisja wys³ucha³a
informacji Komendy Miejskiej Policji w Opolu o stanie bezpie-
czeñstwa na drogach o szczególnie du¿ym natê¿eniu ruchu i w
miejscach najwiêkszego zagro¿enia mieszkañców. Przyjê³a pro-
pozycje i wnioski poszczególnych gmin powiatu wskazuj¹ce
miejsca szczególnie niebezpieczne wymagaj¹ce specjalnego
oznakowania oraz budowy nowych odcinków dróg i zmian (w
drodze inwestycyjnej) organizacji ruchu na szczególnie niebez-
piecznych skrzy¿owaniach. Wnioski o wykonanie okre�lonych w
ten sposób zadañ wys³ane zosta³y do zarz¹dów dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych.

Komisja ponadto postanowi³a wyst¹piæ do Komendanta
Miejskiego Policji w Opolu z wnioskiem o rozwa¿enie mo¿liwo-
�ci rozszerzenia sekcji prewencji. Ponadto postanowi³a wyst¹-
piæ do szkó³ publicznych w powiecie, zarówno podstawowych
jak i gimnazjów, o informacje, jak szko³y realizuj¹ zadania okre-
�lone powiatowym programem zapobiegania przestêpczo�ci
oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli w zakre-
sie propagowania zasad bezpieczeñstwa w ruchu drogowym,
przeciwdzia³ania zjawiskom patologicznym, zw³aszcza zwalcza-
nia uzale¿nieñ (g³ównie narkomanii i alkoholizmu) i jak w tym
zakresie szko³y wspó³pracuj¹ z Policj¹.

Odpowiedzi na tê ankietê udzieli³o 48 szkó³ (blisko 60 %
istniej¹cych). Wy³ania siê z nich obraz du¿ego zaanga¿owania
szkó³ w realizacjê zadañ zwi¹zanych z porz¹dkiem, bezpieczeñ-
stwem i zwalczaniem patologii spo³ecznej. Dzia³alno�æ dydak-
tyczna i wychowawcza szkó³ prowadzona jest poprzez realizacje
ró¿norakich programów; niekiedy szko³y opracowuj¹ te¿ w³asne
programy. Szko³y publiczne wspó³pracuj¹ z Policj¹  - policjanci
do�æ czêsto prowadz¹ zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹ - rozpatrze-
niem informacji ze szkó³ Komisja zajmie siê na pierwszym po-
siedzeniu w 2003 roku.

Starosta Opolski
Henryk Lakwa

Zgodnie z art.38b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z
pó�n. zm.), Starosta nie pó�niej ni¿ do koñca stycznia nastêpne-
go roku kalendarzowego sk³ada Radzie Powiatu sprawozdanie
z dzia³alno�ci komisji za rok ubieg³y. Sprawozdanie Starosty og³a-
sza siê w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.

Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w Powiecie Prudnickim
zosta³a powo³ana na podstawie wymienionej wcze�niej ustawy Za-
rz¹dzeniem Starosty Prudnickiego  Nr 21/2001 z dnia 27 listopada
2001r. w ustawowym sk³adzie. Do udzia³u  w pracach Komisji z g³o-
sem doradczym dodatkowo zaproszono Komendanta Powiatowego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Dyrektora Aresztu �ledczego, Komen-
danta Stra¿nicy Stra¿y Granicznej w Trzebinie, Prezesa S¹du Rejono-
wego a tak¿e przewodnicz¹cych komisji bud¿etowej i bezpieczeñ-
stwa minionej Rady Powiatu.

4 grudnia 2001r odby³o siê pierwsze posiedzenie Komisji,
podczas którego cz³onkom Komisji wrêczono akty powo³ania, omó-
wiono zadania Komisji oraz zaakceptowano  plan pracy.
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Do zadañ Komisji nale¿y:

1) ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñ-
stwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y,   a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹-
cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publiczne-
go i bezpieczeñstwa obywateli,

3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapo-
biegania przestêpczo�ci oraz porz¹dku publicznego i bezpie-
czeñstwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia-
³ania Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu
zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa oby-
wateli,

5) opiniowanie projektu bud¿etu powiatu,
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6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i in-
nych dokumentów  w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem
zadañ,

7) opiniowanie, zleconych przez Starostê, innych zagad-
nieñ dotycz¹cych porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa oby-
wateli.

W trakcie trzech posiedzeñ Komisji ustalono hierarchiê
zagro¿eñ na obszarze powiatu oraz priorytetowe zadnia dotycz¹-
cy przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom. Podjêto wspó³pracê z in-
stytucjami i organizacjami,  które s¹ bezpo�rednio zwi¹zane z
przeciwdzia³aniem przestêpczo�ci oraz ochron¹ bezpieczeñstwa
publicznego - Komend¹ Powiatow¹ Policji, Pañstwow¹ Stra¿¹
Po¿arn¹, Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹, Po-
wiatowym Inspektoratem Weterynarii, Aresztem �ledczym, Po-
radni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹, Gminnymi Komisjami
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Stra¿nic¹ Stra¿y Gra-
nicznej  w Trzebinie oraz Wydzia³em O�wiaty, Zdrowia, Kultury  i
Sportu Starostwa Powiatowego w Prudniku. Dziêki tej wspó³-
pracy uzyskano informacjê na temat rodzaju i skali zagro¿eñ
istniej¹cych na terenie powiatu. Opinie i wskazówki otrzymane z
tych instytucji pos³u¿y³y do okre�lenia priorytetowych zadañ pro-
gramowych, które zosta³y ujête w "Powiatowym Programie Za-
pobiegania Przestêpczo�ci oraz Ochrony Bezpieczeñstwa Oby-

wateli i Porz¹dku Publicznego":
1. Zapobieganie uzale¿nieniom od alkoholu i substancji

psychoaktywnych i promocja zdrowego stylu ¿ycia w�ród m³o-
dzie¿y.

2. Eliminowanie patologii w rodzinie - tworzenie instytu-
cjonalnej pomocy ofiarom przestêpstw.

3. Ograniczanie przypadków zak³óceñ porz¹dku i wandali-
zmu w miejscach publicznych.

4. Profilaktyka przeciwpo¿arowa i ratownictwo.
5. Eliminacja zagro¿eñ zwi¹zanych z otwarciem przej�cia

granicznego.
6. Poprawa bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
7. Poprawa bezpieczeñstwa sanitarnego i weterynaryjnego.

Program ten zosta³ uchwalony przez Radê Powiatu pierw-
szej kadencji w dniu 4 pa�dziernika 2002r. Instytucje, które w
realizacji wybranych czê�ci programu maj¹ wiod¹c¹ rolê okre-
�li³y czas realizacji swoich zadañ.

Do zadañ podstawowych w roku bie¿¹cym Komisja zali-
cza pe³n¹ realizacjê uchwalonego programu oraz utworzenie
na terenie powiatu O�rodka Interwencji Kryzysowej dla ludzi
potrzebuj¹cych pomocy.

Starosta
Romuald Felcenloben

Zgodnie z art. 38b pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
roku o samorz¹dzie powiatowym, sk³adam sprawozdanie z dzia-
³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za rok 2002.

W dniu 18 stycznia 2002 r. na podstawie art. 38a ustawy z
dnia 5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym, powo³a³em
Komisjê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku. W jej sk³ad weszli:

1. Pan Gerhard Matheja -     Przewodnicz¹cy
2. Pan Stefan Sz³apa -   Cz³onek Komisji

delegowany przez Radê Powiatu
3. Pan Micha³ Jacek -   Cz³onek Komisji

delegowany przez Radê Powiatu
4. Pan Miros³aw Kutynia -   Cz³onek Komisji

delegowany przez Komendanta  Powiatowego Policji
5. Pan Krzysztof Jêdryszczak -   Cz³onek Komisji delego-

wany przez Komendanta   Powiatowego Policji
6. Pan Roman Wiêcek -   Cz³onek Komisji wskazany przez

Starostê
7. Pan Ryszard Golly -   Cz³onek Komisji wskaza-

ny przez Starostê
8. Pan Norbert Kostoñ -   Cz³onek Komisji

wskazany przez Starostê
9. Pani Renata Trochim -   Cz³onek Komisji

wskazany przez Prokuratora    Wojewódzkiego w Opolu.

W zwi¹zku z wyga�niêciem w dniu 11 pa�dziernika 2002r. man-
datu radnego Pana Stefana Sz³apa i Micha³a Jacka, usta³o ich cz³on-
kostwo w Komisji. W dniu 18 grudnia 2002r. Rada Powiatu Strzelec-
kiego uchwa³¹ Nr III/37/02 delegowa³a do prac w Komisji radnych:
Pana Stefana Sz³apê  i Henryka Paw³owskiego.
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Sprawozdanie
Starosty Strzeleckiego

z dzia³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Powiatu Strzeleckiego za rok 2002.

21 stycznia 2002r. jako Przewodnicz¹cy Komisji Bezpie-
czeñstwa i Porz¹dku przes³a³em do Przewodnicz¹cych Rad Miast
i Gmin Powiatu Strzeleckiego informacjê o powstaniu Komisji i
przedstawi³em jej g³ówne zadania.

Równie¿ 21 stycznia 2002 r. wyst¹pi³em pisemnie do kie-
rowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y o przygotowanie
materia³ów i wniosków dot. stanu bezpieczeñstwa z zakresu ich
dzia³alno�ci. Nades³ane informacje by³y pomocne w pó�niej-
szym opracowywaniu projektu "Powiatowego Programu Zapo-
biegania Przestêpczo�ci oraz Ochrony Bezpieczeñstwa Obywa-
teli i Porz¹dku Publicznego".

Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w ubieg³ym roku od-
by³a 5 posiedzeñ.

Po raz pierwszy zebra³a siê 12 lutego 2002 r. Porz¹dek
posiedzenia dotyczy³:

I. Wrêczenia powo³añ cz³onkom Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku.

II. Zatwierdzenia Regulaminu Komisji Bezpieczeñstwa i
Porz¹dku.

III. Analizy i oceny aktualnego stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego oraz planowania przedsiêwziêæ w celu jego poprawy.

Analiza stanu bezpieczeñstwa wykaza³a du¿¹ dynamikê
przestêpstw w kategorii: bójka lub pobicie, narkomania, rozbój i
wymuszenia rozbójnicze, inne o charakterze kryminalnym. Po-
stanowiono, aby te cztery kategorie przestêpstw potraktowaæ
priorytetowo i skoncentrowaæ siê na nich w projekcie "Powiato-
wego Programu Zapobiegania Przestêpczo�ci oraz Ochrony
Bezpieczeñstwa Obywateli i Porz¹dku Publicznego".
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Zwrócono uwagê tak¿e na niezadowalaj¹cy stan bezpie-
czeñstwa drogowego. Nagminnie przekraczane s¹ dozwolone
prêdko�ci, szczególnie w terenach zabudowanych. Jednym z
rozwi¹zañ, które mog³oby przynie�æ wymierne rezultaty jest mon-
ta¿ fotoradarów. Informacjê nt. mo¿liwo�ci zakupu tego typu urz¹-
dzenia przedstawiono samorz¹dom gminnym. Od pocz¹tku roku
2002 funkcjonuje "Program poprawy stanu bezpieczeñstwa pie-
szych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego".
Zak³ada on m.in. budowê przej�æ i k³adek dla pieszych oraz
�cie¿ek rowerowych.

Cz³onkowie Komisji stwierdzili, ¿e jednym ze sposobów
ograniczenia przestêpczo�ci jest zapewnienie du¿ej ilo�ci pa-
troli policyjnych w terenie. Jednak zadanie to na dzieñ dzisiejszy
nie mo¿e zostaæ zrealizowane poniewa¿ w dalszym ci¹gu znacz-
nym obci¹¿eniem dla s³u¿by patrolowo-obchodowej s¹ konwo-
je i doprowadzenia. Obci¹¿enie s³u¿b¹ konwojow¹ jest najwiêk-
sze na terenie ca³ego województwa opolskiego. Powoduje to
znaczny ubytek policjantów w s³u¿bie patrolowo-obchodowej i
wiêksze zu¿ycie paliwa. We wcze�niejszych pismach m.in. do
Ministra Sprawiedliwo�ci, jak równie¿ w pi�mie nr OC.OM-5120-
11/2002 z dnia 8 marca 2002r. kierowanym do Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji po raz kolejny zwróci³em siê o
podjêcie niezw³ocznych i skutecznych dzia³añ w celu wdro¿enia
kompleksowych rozwi¹zañ prawnych reguluj¹cych sprawê kon-
wojów i doprowadzeñ. Niestety ministerstwa do tej pory nie roz-
wi¹za³y tego problemu.

13 lutego 2002r. zwróci³em siê do burmistrzów, wójtów z
terenu powiatu strzeleckiego o wskazanie obszarów dzia³ania
Komisji oraz o przes³anie wniosków i uwag dot. bezpieczeñ-
stwa publicznego.

W dniu 12 marca 2002 roku Komisja zajê³a siê wypraco-
waniem i omówieniem g³ównych za³o¿eñ projektu "Powiatowe-
go Programu Zapobiegania Przestêpczo�ci oraz Ochrony Bez-
pieczeñstwa Obywateli i Porz¹dku Publicznego". W pierwszej
kolejno�ci przedstawiono uwagi i wnioski dot. bezpieczeñstwa
publicznego, jakie sp³ynê³y od burmistrzów i wójtów. Zwrócono
uwagê m.in. na szeroko pojête bezpieczeñstwo drogowe, sze-
rz¹cy siê problem narkomanii szczególnie w�ród m³odzie¿y,
potrzebê zwiêkszenia ilo�ci dzielnicowych (1 so³ectwo - 1 dziel-
nicowy), przebywanie nieletnich w lokalach gastronomicznych
po 2200 i spo¿ywanie przez nich alkoholu.

Komisja zleci³a Komendzie Powiatowej Policji przepro-
wadzenie w czerwcu i lipcu kontroli oznakowania przej�æ dla
pieszych wokó³ placówek szkolno - wychowawczych, a nastêp-
nie przekazanie uwag burmistrzom i wójtom. Rezultaty przepro-
wadzonych dzia³añ to:

- utworzenie w Szczepanku i Piotrówce zatoczek autobu-
sowych sk¹d dzieci bezpiecznie udaj¹ siê do szko³y,

- zainstalowanie sygnalizacji �wietlnej na skrzy¿owaniu
przy szkole w Jemielnicy,

- wykonanie chodnika - doj�cie do szko³y podstawowej w
Zalesiu �l¹skim,

- oznakowanie pionowe i poziome przej�cia dla pieszych
przy Publicznym Przedszkolu w Zalesiu �l¹skim,

- wykonanie stanowiska postojowego dla autobusów
szkolnych z wiat¹ i ramp¹ do wsiadania i wysiadania dzieci przy
szkole podstawowej w Raszowej,

- wyremontowanie chodnika w Wysokiej.
W zakresie przeciwdzia³ania narkomanii realizowane s¹

programy:
- "Chcê ¿yæ bezpiecznie bez uzale¿nieñ" (organizowanie

festynów z udzia³em dzieci, spotkania z gminnymi komisjami
ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych),

- "Program profilaktyki uzale¿nieñ" - opracowany przez
Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹.

Ponadto z powodzeniem w szko³ach prowadzona jest akcja
u�wiadamiania uczniów o skutkach za¿ywania i posiadania narkoty-
ków. W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich wprowa-
dzono identyfikatory dla uczniów, co byæ mo¿e w czê�ci uchroni szko³ê
przed dealerami. Na wnioski dyrektorów w rejony szkó³ udaj¹ siê
policjanci w celu wylegitymowania nieznajomych.

Odst¹piono od obsady ka¿dego so³ectwa jednym dziel-
nicowym, poniewa¿ jest wiele so³ectw, w których nie odnoto-
wano w ostatnich latach ¿adnych przestêpstw. Mog³oby docho-
dziæ do sytuacji, w których jedni dzielnicowi narzekaliby na nad-
miar pracy a inni byliby niedoci¹¿eni.

W sprawie spo¿ywania przez nieletnich alkoholu w lokalach
gastronomicznych bardzo dobrze uk³ada siê wspó³praca pomiêdzy
Komend¹ Powiatow¹ Policji a gminn¹ komisj¹ ds. rozwi¹zywania
problemów alkoholowych w Strzelcach Opolskich. Przeprowadzane
s¹ wspólne kontrole lokali, gdzie istnieje podejrzenie sprzeda¿y alko-
holu nieletnim. Kontrole by³y wzmo¿one szczególnie w okresie waka-
cyjnym. Zachêcono tak¿e inne komisje gminne do nawi¹zania wspó³-
pracy z Komenda Powiatow¹ Policji.

Podczas posiedzeñ Komisji poruszano sprawê dzikich
zwierz¹t i sposobu obchodzenia siê z nimi. W korespondencji z
Opolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii proponowa³em
aby dokonaæ zakupu aplikatorów dla ka¿dego Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii, ale na szczeblu centralnym co mog³oby
przynie�æ wiele korzy�ci. Sprawa nie zosta³a ostatecznie wyja-
�niona przez Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W zwi¹zku z zaistnieniem realnego zagro¿enia dla ludno-
�ci zwi¹zanego z bioterroryzmem, w pi�mie nr OC.OM-5320-5/
2002 z dnia 13 maja 2002 r. zwróci³em siê do Wojewody Opol-
skiego o zakup dla potrzeb ca³ego województwa opolskiego
pojazdu, który przystosowany by³by do przewozu ró¿nego rodza-
ju materia³ów szczególnie niebezpiecznych, w tym substancji
zaka�nych. Nie otrzyma³em odpowiedzi w tej sprawie.

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2002 r., Komisja kontynuowa-
³a prace nad projektem "Powiatowego Programu Zapobiegania Prze-
stêpczo�ci oraz Ochrony Bezpieczeñstwa Obywateli i Porz¹dku Pu-
blicznego". Do projektu Programu postanowiono w³¹czyæ nades³ane
z gmin wnioski i uwagi dot. bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

· Ostateczny projekt "Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestêpczo�ci oraz Ochrony Bezpieczeñstwa Obywateli i Porz¹dku
Publicznego" opracowany zosta³ na posiedzeniu w dniu 20 czerwca
2002r. W tworzeniu projektu Programu swój wk³ad wnios³y samorz¹-
dy terytorialne z terenu powiatu strzeleckiego, s³u¿by, inspekcje i stra-
¿e oraz powiatowe jednostki organizacyjne.

Nastêpnie Rada Powiatu Strzeleckiego, zgodnie z art.12 pkt 9b
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym, uchwa-
li³a �Powiatowy Program Zapobiegania Przestêpczo�ci oraz Ochrony
Bezpieczeñstwa Obywateli i porz¹dku Publicznego� (uchwa³a Nr XLV/
323/2002 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lipca 2002r.)

Poni¿ej przedstawiam bloki tematyczne �Powiatowego Progra-
mu Zapobiegania Przestêpczo�ci oraz Ochrony Bezpieczeñstwa
Obywateli i Porz¹dku Publicznego� i najwa¿niejsze osi¹gniêcia:

· Ograniczenie dynamiki przestêpstw, które maj¹ du¿y wp³yw
na poczucie bezpieczeñstwa (ograniczenie przestêpstw m.in. w za-
kresie: rozbojów i wymuszeñ rozbójniczych, przestêpczo�ci narkoty-
kowej, innych przestêpstw o charakterze kryminalnym)

Uda³o siê znacznie ograniczyæ ilo�æ przestêpstw rozbójni-
czych, przy jednoczesnym wzro�cie wska�nika wykrywalno�ci
tych przestêpstw z 78,3% w 2001r. do 80% w 2002r.

W zakresie zwalczania przestêpczo�ci narkotykowej, w roku
2002 odnotowano efekty w postaci ujawnienia wiêkszej ilo�ci
tego rodzaju przestêpstw. Wszczêto 18 postêpowañ, stwierdzo-
no 22 czyny, wykrywalno�æ wynios³a 77,3%. Policja z gminnymi
komisjami ds. rozwi¹zywania przeprowadzi³a kilka kontroli lo-
kali gastronomicznych. W wyniku kontroli ujawniono nietrze�-
wych nieletnich. Dziêki tym dzia³aniom znacznie ograniczono
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mo¿liwo�ci spo¿ywania alkoholu przez nieletnich w tych loka-
lach. Ponadto w tematyce uzale¿nieñ, na bie¿¹co prowadzona
jest dzia³alno�æ profilaktyczna przez Poradniê Psychologiczno-
Pedagogiczn¹ i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Doprowadzono do zmniejszenia ilo�ci kradzie¿y kieszon-
kowych, szczególnie w rejonie targowisk. W dni targowe kiero-
wano patrole policyjne w rejony zagro¿one, organizowano wzmo-
¿one dzia³ania z udzia³em wiêkszej ilo�ci policjantów w tym Sa-
modzielnego Pododdzia³u Prewencji KWP w Opolu.

W kategorii kradzie¿y z w³amaniem w 2002r. w porówna-
niu do roku 2001 nast¹pi³ spadek ilo�ci wszczêtych postêpo-
wañ przygotowawczych z 334 do 310 (dynamika 92,8%). Wp³yw
na ten stan mia³ niew¹tpliwie system monitoringu dzia³aj¹cy w
Strzelcach Op. - aktualnie 9 kamer.

W zakresie ograniczenia kradzie¿y linii energetycznych
Policja w porozumieniu z samorz¹dem gminnym i powiatowym
gromadzi informacje nt. punktów skupu metali kolorowych.

Policja prowadzi³a dzia³ania ze Stra¿¹ Ochrony Kolei. Efekty
to ujêcie sprawców kilku przestêpstw.

· Poprawa bezpieczeñstwa drogowego
We wrze�niu 2002r. przeprowadzono dzia³ania "Bezpiecz-

na droga do szko³y", skierowane g³ównie do pierwszoklasistów.
Ujawniono wiêksz¹ ilo�æ nietrze�wych kierowców co prawdo-
podobnie wp³ynê³o na spadek ilo�ci wypadków spowodowa-
nych przez nietrze�wych kierowców. Samorz¹dy gminne podjê³y
dzia³ania na rzecz poprawy bezpieczeñstwa uczniów w ich dro-
dze do szko³y. Wprowadzono dodatkowe oznakowania pionowe
i poziome na przej�ciach w pobli¿u szkó³. W Szczepanku i Pio-
trówce utworzono zatoczki autobusowe sk¹d dzieci bezpiecznie
udaj¹ siê do szko³y. Zainstalowano sygnalizacjê �wietln¹ na
skrzy¿owaniu przy szkole w Jemielnicy. Wykonano chodnik -
doj�cie do szko³y podstawowej w Zalesiu �l¹skim. Wykonano
stanowisko postojowe dla autobusów szkolnych z wiat¹ i ramp¹
do wsiadania i wysiadania dzieci przy szkole podstawowej w
Raszowej. Wyremontowano chodnik w Wysokiej.

· Podnoszenie bezpieczeñstwa z zakresu przepisów Pra-
wa Budowlanego.

Na bie¿¹co prowadzona jest dzia³alno�æ kontrolna:
- na terenie budów,
- z zakresu utrzymania obiektów zamieszkania zbiorowego,
- obiektów u¿yteczno�ci publicznej,
- obiektów na drogach powiatowych i gminnych.
Przeprowadzane s¹ procedury maj¹ce na celu ustalenie

w³a�cicieli starych, nie u¿ytkowanych budynków.
· Bezpieczeñstwo sanitarne
Prowadzony jest bie¿¹cy nadzór nad:
- warunkami higienicznymi w obiektach produkuj¹cych

¿ywno�æ, s³u¿by zdrowia, itp.,
- jako�ci¹ wody oraz analiza zanieczyszczeñ powietrza,
- zachorowaniami na choroby zaka�ne,
- skuteczno�ci¹ procesów sterylizacji,
Prowadzenie edukacji w sprawie zapobiegania AIDS i

narkomanii.
· Bezpieczeñstwo weterynaryjne
Komisja po analizie akcji ratowniczych z udzia³em niebez-

piecznie zachowuj¹cych siê zwierz¹t podjê³a dzia³ania na rzecz
wyposa¿enia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w aplika-
tor do usypiania zwierz¹t. Sprawa utkwi³a u Opolskiego Woje-
wódzkiego Lekarza Weterynarii.

· Ochrona przeciwpo¿arowa i ratownictwo.
Komendy Powiatowe: Policji i PSP wspólnie prowadzi³y

kontrole pod kryptonimem "Niebezpieczne Przewozy", które maj¹
na celu eliminacjê nielegalnych przewozów T�P. Podjête zosta-
³y dzia³ania dotycz¹ce zreorganizowania ruchu drogowego dla
przewo�ników T�P, które maj¹ na celu ominiêcie terenów gêsto
zaludnionych.

· Wspó³praca z samorz¹dami gminnymi oraz parlamenta-
rzystami.

Wspó³praca z samorz¹dami gminnymi owocowa³a m.in.
przekazaniem na rzecz Komendy Powiatowej Policji �rodków,
które pozwoli³y na zamontowanie w radiowozach instalacji ga-
zowych. Parlamentarzy�ci wspierali nas g³ównie w dzia³aniach,
maj¹cych na celu uregulowanie tematyki zwi¹zanej z konwojo-
waniem.

· Zwalczanie przestêpczo�ci gospodarczej (wy³udzenia na
szkodê sektora bankowego, naruszanie w³asno�ci intelektual-
nej, oszustwa i wy³udzenia na szkodê firm ubezpieczeniowych).

Podejmowane dzia³ania przez Policjê Strzeleck¹ w tym
obszarze pozwoli³y na wzrost wykrywalno�ci i przestêpstw go-
spodarczych. Wszczêto o 27% wiêcej postêpowañ przygotowaw-
czych, stwierdzono o 62,8% wiêcej przestêpstw ni¿ w roku 2001.

20 sierpnia 2002 roku wspólne posiedzenie odby³y: Ko-
misja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku oraz Komisja Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Publicznego, Ochrony Przeciwpo¿arowej, Ochrony
przed Zagro¿eniami Losowymi Rady Powiatu Strzeleckiego.
Tematami spotkania by³y:

1. Analiza stanu bezpieczeñstwa w powiecie strzeleckim
za 7 miesiêcy 2002 roku.

2. Ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzel-
cach Opolskich.

Stan bezpieczeñstwa w powiecie za 7 miesiêcy 2002 roku oce-
niono na ocenê dostateczn¹. Szczególnie proces wykrywczy pozosta-
wia³ wiele do ¿yczenia. W zwi¹zku z niedawn¹ zmian¹ na stanowisku
Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich skoncen-
trowano siê na ocenie dzia³alno�ci jednostki:

- zauwa¿ono brak sukcesów wykrywczych, je¿eli chodzi o
niszczenie mienia publicznego,

- stwierdzono nieudoln¹ pracê Policji w eliminacji "pira-
tów" drogowych,

- polecono zlikwidowanie istniej¹cych w Komendzie wa-
katów,

- stwierdzono potrzebê usuniêcia ze s³u¿by funkcjonariu-
szy symuluj¹cych choroby,

- stwierdzono lepsz¹ prace drogówki w innych powiatach
województwa opolskiego.

Na posiedzeniu wysuniêto wniosek aby mieszkañcy in-
formowani byli na bie¿¹co nt. mo¿liwo�ci kontaktowania siê ze
swoim dzielnicowym. W zwi¹zku z tym stosowne informacje
ukaza³y siê w prasie lokalnej ("Strzelec Opolski").

Po wspólnym posiedzeniu Komisji w pi�mie nr OC.OM-
5120-30/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r.  zwróci³em siê do Opol-
skiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z zapytaniem: czy
przy okre�laniu etatyzacji tutejszej Komendy Powiatowej Policji
wziêto pod uwagê fakt istnienia na terenie miasta Strzelce Opol-
skie dwóch zak³adów karnych? W innych Komendach Powiato-
wych województwa opolskiego stan etatyzacji jest wiêkszy, przy
niewykonywaniu s³u¿by konwojowej. W odpowiedzi Opolski
Komendant Wojewódzki powo³a³ siê na Zarz¹dzenie nr 21 Ko-
mendanta G³ównego Policji z dnia 15 listopada 2001r., które
mówi, ¿e liczba etatów stanowi wypadkow¹ liczby mieszkañ-
ców, obszaru i wystêpuj¹cego tam zagro¿enia czynami zabro-
nionymi. Ponadto nadmieni³, ¿e Komenda Powiatowa Policji w
Strzelcach Opolskich w trakcie ostatniej reorganizacji jednostek
Policji, która mia³a miejsce w styczniu 1999r., otrzyma³a 15 do-
datkowych stanowisk policyjnych, zwiêkszaj¹c tym samym stan
etatowy z 120 do 135 etatów.
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W grudniu 2002r. w pi�mie nr OC.OM-5120-38/2002 wy-
st¹pi³em do podmiotów nadzoruj¹cych zapisy "Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestêpczo�ci oraz Ochrony Bezpie-
czeñstwa Obywateli i Porz¹dku Publicznego" o przedstawienie
pisemnej informacji nt. realizacji zadañ ujêtych w Programie.
Ocena Programu z udzia³em osób odpowiedzialnych za jego
realizacjê nast¹pi na posiedzeniach Komisji Bezpieczeñstwa i
Porz¹dku w 2003 roku.

Szczegó³owy zakres realizacji uchwalonego "Powiatowe-
go Programu Zapobiegania Przestêpczo�ci oraz Ochrony Bez-
pieczeñstwa Obywateli i Porz¹dku Publicznego" bêdzie przed-
miotem sprawozdañ szefów s³u¿b, inspekcji i stra¿y na sesjach
Rady Powiatu zgodnie z przyjêtym planem pracy.

Starosta
Gerhard Matheja

Na podstawie art.8 i art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591; 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 153 poz.1271) oraz art.109, 110, 118, 128 ust.1 pkt.1 i pkt.2
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 i
Nr 145 poz.1623; 2002r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr
113 poz.984, Nr 153 poz.1271) ustalam :

§1 I. W zwi¹zku z otrzymaniem dotacji celowej na reali-
zacjê w³asnych i zleconych zadañ  gminy, zwiêkszyæ dochody
gminy                                                                    o kwotê 68.702 z³ ;

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                            8.446 z³
Rozdz.80110 - Gimnazja                                            3.618 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy                       3.618 z³
 Rozdz.80195 -  Pozosta³a dzia³alno�æ                      4.828 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy                       4.828 z³

Dzia³  853 -  Opieka spo³eczna                                 8.295 z³
Rozdz.85395 -  Pozosta³a dzia³alno�æ                      8.295 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy                       8.295 z³

Dzia³  900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                          51.961 z³

Rozdz.90015 -  O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                                      51.961 z³
§ 201 -   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami                      51.961 z³

 II. Zmniejszyæ  dochody gminy           o kwotê 11.980 z³ :
 Dzia³  853 -  Opieka spo³eczna                                 11.980 z³
Rozdz.85313 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-

cane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej                                                                                        5.683 z³
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ZARZ¥DZENIE Nr 0152/2/2002
Burmistrza Gorzowa �l¹skim

z dnia 26 listopada 2002 r.

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

 § 201 -  Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami                       5.683 z³

 Rozdz.85316 - Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i wycho-
wawcze                                                                                     6.297 z³

§ 201 -Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami           6.297 z³

III. Zwiêkszyæ wydatki bud¿etowe ogó³em   o kwotê 68.702 z³:
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                             8.446 z³
Rozdz.80110 - Gimnazja                                             3.618 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.852 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne           510 z³
§ 4120-  Sk³adki na Fundusz Pracy                               70 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                              186 z³
 Rozdz.80195 -  Pozosta³a dzia³alno�æ                    4.828 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                           4.828 z³

Dzia³ 853 -  Opieka spo³eczna                                   8.295 z³
Rozdz.85395 -  Pozosta³a dzia³alno�æ                      8.295 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia           8.295 z³

          Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �ro-
dowiska                                                                                 51.961 z³

Rozdz.90015 -  O�wietlenie ulic, placów i dróg  51.961 z³
§ 4260 -  Zakup energii                                            49.810 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                        2.151 z³

IV. Zmniejszyæ wydatki bud¿etowe ogó³em o kwotê 11.980 z³
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                                  11.980 z³
Rozdz.85313 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-

cane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej                                                                                      5.683 z³

§ 4130 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne          5.683 z³
Rozdz.85316 - Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze                                                                                    6.297 z³
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne                                6.297 z³
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§2. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
gminy wynosz¹ 9.171.493,22 z³ a wydatki 9.589.293,22 z³.

 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,Nr 153
poz.1271) oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  26 listopa-
da1998 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 365, Nr 74,poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300) -zarz¹dzam, co
nastêpuje:

   § 1. 1. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie
dochodów                                                                o kwotê 39.624 z³

Dz. 853   Opieka spo³eczna
R.85313   Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane

za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia    z pomocy spo³ecz-
nej

§ 201       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji  rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie                   o kwotê 2.283 z³

R.85316   Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
§ 201       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu   administracji  rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie                 o kwotê 3.825 z³

Dz.801    O�wiata i wychowanie
R.80195  Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych        gmin o kwotê 4.333 z³

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
R.85495  Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych            gmin o kwotê 495 z³
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Zarz¹dzenie Nr 10/2002
   Wójta Gminy Kamiennik

 z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy.

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
R.90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 201       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji  rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie                 o kwotê 28.688 z³.

2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków                                                                        o kwotê 39.624 z³

Dz. 853   Opieka spo³eczna
R.85313   Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane

za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia  z pomocy spo³ecz-
nej

§ 4130     Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
                                                                           o kwotê 2.283 z³
R.85316   Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
§ 3110     �wiadczenia spo³eczne              o kwotê 3 .825 z³

Dz.801    O�wiata i wychowanie
R.80195  Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4440    Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                            o kwotê 4.333 z³

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
R.85495  Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4440    Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                o kwotê 495 z³

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
R.90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 4260     Zakup energii                             o kwotê 23.597 z³
§ 4270     Zakup us³ug remontowych        o kwotê 5.091 z³.

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

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

Wójt
Kazimierz Cebrat

§3.Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Burmistrz
 Artur Tomala


