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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 z
pó�n. zm.), art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.)-
Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1.W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002r.zmienionej uchwa³¹ Rady
Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwietnia
2002r., Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca 2002r., Nr XXXIV/
221/2002 z dnia29 sierpnia 2002 r., Nr XXXV/229/2002 z dnia
8 pa�dziernika 2002r. oraz uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapko-
wickiego Nr 402/2002 z dnia 24 kwietnia 2002r., Nr 410/2002 z
dnia 9 maja 2002 r., Nr 422/2002 z dnia 5 czerwca 2002 r.,
Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r., Nr 437/2002 z dnia
24 czerwca 2002 r., Nr 455/2002 z dnia 3 lipca 2002 r., Nr 461/2002 z
dnia 18 lipca 2002 r., Nr 466/2002 z dnia 13 sierpnia 2002 r.,
Nr 476/2002 z dnia 28 sierpnia  2002r., Nr 479/2002 z dnia
9 wrze�nia 2002 r.,Nr 493/2002r. z dnia 3 pa�dziernika 2002 r.,
Nr 499/2002 z dnia 17 pa�dziernika 2002, Nr 502/2002 z dnia
24 pa�dziernika  2002r., Nr 505/2002 z dnia 4 listopada  2002r. ,
Nr 508/2002 z dnia 13 listopada 2002 r., Nr 511/2002 z dnia
26 listopada 2002 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) zmniejsza siê dochody bud¿etu na 2002 rok o kwotê
2.250 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) zmniejsza siê wydatki bud¿etu na 2002 rok o kwotê
2.250 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y,

301

Uchwa³a Nr II/5/2002
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

3) w za³¹czniku nr 7 "Plan przychodów i wydatków �rod-
ków specjalnych" w Zespole Szkó³ Zawodowych i m. Piastów
Opolskich w Krapkowicach zwiêksza siê wydatki w rozdziale
80195 § 4300, a zmniejsza siê wydatki w rozdziale 80130 w
§ 4300. W wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 7 do ww.
uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y,

4) w za³¹czniku nr 11 "Plan dotacji z bud¿etu Powiatu Krap-
kowickiego na 2002 r." zmienia siê cel dotacji w § 262 dla SP
ZOZ oraz zmniejsza siê dotacje w § 231 dla Gminy Krapkowice
i Gminy Zdzieszowice. W wyniku wprowadzonej zmiany za³¹cz-
nik nr 11 do ww. uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 4 do
niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego w Krapkowicach.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Krapkowickiego

 Krystian Komander

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/5/2002

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 listopada  2002 r.

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiêkszenie dochodów
853 Opieka spo³eczna 3.500 0

083 Wp³ywy z us³ug 3.500 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1.250

246 �rodki otrzymane od pozosta³ych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizacje zadañ bie¿¹cych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

1.250
Razem dochody 3.500 1.250
Ogó³em zmniejszenie dochodów 2.250
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr II/5/2002

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 listopada 2002

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie
wydatków

Zwiêkszenie wydatków

750 Administracja publiczna 0 2.000
75095 Pozosta³a dzia³alno�æ

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 2.000
853 Opieka spo³eczna 6.866 3.366

85302 Domy pomocy spo³ecznej
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce
-wynagrodzenia i pochodne

6.866
3.366

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000 0
92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury

-wydatki bie¿¹ce- dotacje 2.000 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1.250

85415 Pomoc materialna dla uczniów
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 1.250

926 Kultura fizyczna i sport 2.500 2.500
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce
-wydatki bie¿¹ce - dotacje

0
2.500

2.500
0

OGÓ£EM` 11.366 9.116
Ogó³em zmniejszenie wydatków 2.250

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr II/5/2002

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 listopada 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKÓW SPECJALNYCH

§ Powiatowa Inspekcja
Weterynaryjna

Powiatowy
Zarz¹d Dróg

ZS im.
J . Kiliñskiego
w Krapkowicach

ZSZ
im. Piastów
Opolskich
w Krapkowicach

Razem

DZIA£/ROZDZIA£ 010/01021 600/60014 801/80120 801/80130/
80195

069 9.000 9.000
075 15.070 720 15.790
083 200 21.000 21.200
097 106.000 106.000

PRZYCHODY

270 35.597 35.597
RAZEM 106.000 9.000 50.867 21.720 187.587

80130
4110 2.184 2.184
4120 300 300
4210 1.900 22.288 6.300 30.488
4270 750 9.000 720 10.470
4300 103.000 28.579 9.191 140.795
4410 350 350
80195 � utworzenie rozdzia³u

WYDATKI

4300 3.025 3.000
RAZEM 106.000 9.000 50.867 21.720 187.587
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr II/5/2002

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 listopada 2002 r.

PLAN DOTACJI Z BUD¯ETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2002 R.

§231 30.500

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿. Realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego

Dotacja dla Gminy Krapkowice, na organizacjê rozgrywek Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, na szczeblu powiatowym oraz udzia³
naszej m³odzie¿y w rozgrywkach na szczeblu ponad-powiatowym

5.500

Dotacja dla Gminy Krapkowice, na organizacjê Krapkowickiego biegu Ulicznego 2002 5.000

Dotacja dla Gminy Krapkowice na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 20.000

§254 61.811

Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej szko³y lub innej placówki o�wiatowo-wychowawczej

Dotacja dla dwóch Szkó³ Niepublicznych: w Krapkowicach i Zdzieszowicach 61.811

§258 14.500

Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja dla Zak³adowego Klubu Sportowego �Góra¿d¿e�, na organizacjê Turnieju Zapa�niczego o Puchar Starosty
Krapkowickiego

2.000

Dotacja dla Klubu Tañca Towarzyskiego i Jazzowego �Sierra� w Krapkowicach, na organizacjê XII Ogólnopolskiego Turnieju
Tañca Towarzyskiego o Puchar Starosty Krapkowickiego. Prezentacja amatorskiego ruchu tanecznego w naszym powiecie oraz
Gala Taneczna z udzia³em reprezentantów partnerskich powiatów i miast.

5.000

Dotacja dla Stowarzyszenia �Otwarte serce� ze Zdzieszowic, na czê�ciowe pokrycie kosztów wyjazdu do Niemiec podopiecznych
�wietlicy prowadzonej przez stowarzyszenie

5.500

Dotacja dla Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarz¹d Rejonowy w Krapkowicach na organizacjê
powiatowej imprezy z okazji �wiatowego Dnia Seniora

2.000

§262 6.000

Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja dla SP ZOZ przeznaczona dla kolumny transportu sanitarnego, na sfinansowanie przewozu osób zaka�nie chorych 2.000
Dotacja dla SP ZOZ na sfinansowanie programów zdrowotnych profilaktyka raka szyjki macicy 4.000

§ 282
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom

8.400

Dotacja dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Strzeleczkach 4.800

Dotacja dla Ochotniczej Stra¿y  Po¿arnej w Straduni 3.600

§283 10.000

Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Dotacja dla Niemieckiego Towarzystwa O�wiatowego w Opolu, na organizacjê Koncertu Noworocznego 2002- koncert
filharmoników i solistów

8.000

Dotacja dla Rodziny M³odzie¿y Franciszkañskiej z Góry �w. Anny, na organizacjê �wiêta M³odzie¿y� w dniach 22-27.07.2002 r.
Oraz �Ewangelicznego Rozliczenia� w dniach 27.12.2002-01.01.2003 r.

2.000

RAZEM-wydatki na dotacje bie¿¹ce 131.211

§622 52.000

Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach na zakup Holtera, EKG (24 godzinne
monitorowanie pracy serca)

40.000

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach na zakup kardiomonitora 12.000
RAZEM-wydatki na dotacje maj¹tkowe 52.000

OGÓ£EM 183.211
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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/, art.art. 109, 111, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pó�n.
zm./, Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala:

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

zwiêksza siê dochody bud¿etu                 o kwotê  55 356 z³
w tym:
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
§ 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów              o kwotê    2 106 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
                              na ubezpieczenia spo³eczne - zadania zlecone
             § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
                       na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
                       administracji   rz¹dowej oraz innych zadañ
                            zleconych gminie ustawami       o kwotê     2 901 z³
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
             § 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
                       na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                                        o kwotê        452 z³
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg - zadanie zlecone
            § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
                      na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
                     administracji  rz¹dowej oraz innych zadañ
                         zleconych gminie ustawami        o kwotê  49 897 z³

zmniejsza siê dochody bud¿etu                o kwotê    1 442 z³
w tym:
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³aca-

ne przez  osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej - zadania zlecone

           § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami                  o kwotê     1 442 z³

zwiêksza siê wydatki bud¿etu           o kwotê 107 777,34 z³
w tym:
w dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo
rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ
          § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych     o kwotê       500 z³
          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                      o kwotê       2 000 z³
w dziale 600 Transport i ³¹czno�æ
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
         § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                       o kwotê          800 z³
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
          § 4210  Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                      o kwotê       3 800 z³
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Uchwa³a Nr  I/6/2002
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 14 listopada 2002 r.

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

§ 4211 Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê 2 106 z³
§ 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                            o kwotê    5 500 z³
w dziale 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-

stwowej,   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-

ków województw oraz referenda gminne, powiatowe  i woje-
wódzkie - zadania zlecone

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                 o kwotê    234,25 z³
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy      o kwotê       32,09 z³
w dziale 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-

ciwpo¿arowa
rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
§ 4270 Zakup us³ug remontowych     o kwotê       3 000 z³
w dziale 801 O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 Szko³y podstawowe
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia   o kwotê   2 172 z³
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                      o kwotê          500 z³
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych         o kwotê     10 000 z³
rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                o kwotê     10 000 z³
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  o kwotê  1 790 z³
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy          o kwotê        245 z³
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
                                                                      o kwotê     2 000 z³
§ 4270 Zakup us³ug remontowych     o kwotê     4 000 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
                      na ubezpieczenia spo³eczne - zadania zlecone
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne           o kwotê     2 901 z³
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 Przedszkola
§ 4270 Zakup us³ug remontowych      o kwotê     1 000 z³
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg - zadania

zlecone
§ 4260 Zakup energii                              o kwotê  42 207 z³
§ 4270 Zakup us³ug remontowych         o kwotê    7 690 z³
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia    o kwotê    2 500 z³
rozdz. 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia      o kwotê     2 400 z³
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia   o kwotê  400 z³

zmniejsza siê wydatki bud¿etu      o kwotê  53 863,34 z³
w tym:
w dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo
rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz ba-

dania  monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biologicznych  w
tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego
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§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia   o kwotê    500 z³
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych          o kwotê     2 000 z³
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeñ                                                  o kwotê        300 z³
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych            o kwotê      9 000 z³
w dziale 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej,  kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-

ków  województw oraz referenda gminne, powiatowe  i woje-
wódzkie - zadania zlecone

§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia     o kwotê         100 z³
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych        o kwotê      166,34 z³
w dziale 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-

ciwpo¿arowa
rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                    o kwotê        3 000 z³
w dziale 801 O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 Szko³y podstawowe
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                     o kwotê 10 000 z³
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    o kwotê   1 790 z³
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy         o kwotê          245 z³
§ 4270 Zakup us³ug remontowych       o kwotê     11 000 z³
          § 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki      o kwotê        1 672 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-

cane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej

§ 4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne   o kwotê   1 442 z³
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne          o kwotê        6 348 z³
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 Przedszkola
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych         o kwotê      1 000 z³
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych         o kwotê      2 500 z³
rozdz. 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych           o kwotê    2 400 z³
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe     o kwotê          400 z³ .

§ 2. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany od uchwa³ Rady
Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXV/203/2002 z dnia 28 lutego
2002 r., Nr XL/232/02 z dnia 12 wrze�nia 2002 r., Nr XLI/233/02 z
dnia  10 pa�dziernika  2002 r.:

- w za³¹czniku nr 3 - wysoko�æ nak³adów na inwestycje,
które realizowane bêd¹ wy³¹cznie w 2002 roku , w poz. 1 - Prze-
pust ul. Lipowa w Fosowskiem kwotê "44 400 z³" zastêpuje siê
kwot¹ "45.200 z³"; w poz. 2 - Modernizacja komputera - urz¹d -
kwotê "4 000 z³" zastêpuje siê kwot¹ "9 500 z³"; w poz. 3 - Dach
na OSP Kolonowskie nak³ady planowane na 2002 rok kwotê
"50 000 z³" zastêpuje siê kwot¹ "47 000 z³"; w poz. 4 - Dokumen-
tacja na most gospodarczy - kwotê "4 000 z³" zamienia siê na
kwotê "6 000 z³".

 § 3. W wyniku dokonanych zmian bud¿et Gminy Kolonow-
skie przedstawia siê nastêpuj¹co:

- dochody ogó³em wynosz¹                           7 112 703,53 z³
  w tym:
   dochody w³asne                                             6 535 612,00 z³
   dochody - zadania zlecone                           572 991,53 z³
   dochody - zadania powierzone                           4 100,00 z³
- przychody ogó³em wynosz¹                           520 486,00 z³
   w tym:
   nadwy¿ka za rok ubieg³y                                           179 946,00 z³
   wolne �rodki                                                                340 540,00 z³
ogó³em bud¿et wynosi                                              7 633 189,53 z³

- wydatki ogó³em wynosz¹                                       7 519 669,53 z³
   w tym:
   wydatki w³asne                                                         6 942 578,00 z³
   wydatki - zadania zlecone                                           572 991,53 z³
   wydatki - zadania powierzone                                        4 100,00 z³
-  rozchody wynosz¹                                                       113 520,00 z³

ogó³em bud¿et wynosi                                                7 633 189,53 z³

Rezerwa wynosi                                                     3 652,00 z³.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591;  2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz. 558) oraz art.109, 112 i
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. 499, Nr 88 poz.961,
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Uchwa³a  Nr XXXII/261/2002
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie.

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 uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê zmiany dochodów i wydatków bud¿etu,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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§ 2. Dokonuje siê zmian w wydatkach bud¿etu, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 4.Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Gminy Komprachcice oraz w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
    Rady Gminy
    Jan Miensok

                                                                           Za³¹cznik nr 1
                     do uchwa³y Rady Gminy

                     Nr XXXII/261/2002
                     z dnia 10 pa�dziernika 2002r.

Zwiêkszenia bud¿etu

Zwiêkszenie dochodów          67.659,-

Dz. 758 RÓ¯NE ROZLICZENIA          11.811,-
Rozdz. 75412 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej
              dla jednostek samorz¹du terytorialnego         11.811,-
§ 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa     11.811,-

Dz. 801 O�WIATA I WYCHOWANIE          55.848,-
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe          41.042,-
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê   w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin          41.042,-

Rozdz. 80110 Gimnazja          14.806,-
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin          14.806,-

Zwiêkszenie wydatków         67.659,-

Dz. 801 O�WIATA I WYCHOWANIE         67.659,-

Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe          46.853,-
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyna-

grodzeñ                                                                                      3.311,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników         32.360,-
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne           5.786,-
§ 4120 Sk³adka na Fndusz Pracy                793,-
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia (Wawelno - wêgiel)
                                                                                                               500,-

               § 4270 Zakup us³ug remontowych (Ochodze)                700,-
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych (Ochodze)           1.000,-
§ 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe (Ochodze)             300,-
§ 4440 Odpis na ZF�S            2.103,-

Rozdz. 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ            6.000,-
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia            2.000,-
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych            4.000,-

Rozdz. 80110 Gimnazja                       14.806,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników          11.675,-
§ 4110  Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne            2.087,-
§ 4120 Sk³adka na Fundusz Pracy                286,-
§ 4440 Odpis na ZF�S                758,-
- Zwiêkszenia dochodów dokonano w oparciu o pismo

Ministra Finansów ST5-4820-13/2002 z  26 sierpnia 2002 r. in-
formuj¹ce o zwiêkszeniu czê�ci o�wiatowej subwencji.

- Zwiêkszenie wydatków w szko³ach podstawowych jest
zwi¹zane z zaspokojeniem bie¿¹cych, umotywowanych przez
dyrektorów bie¿¹cych potrzeb jednostek.

- Zwiêkszenia wynagrodzeñ dla nauczycieli w szko³ach
podstawowych i gimnazjum dokonano na podstawie pisma
DPDZ-WSW-1032/WSW/3/2002 z 20.09.2002 r. Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu.

- Zwiêkszenia wydatków w ZOPO dokonano z przeznacze-
niem na sfinansowanie imprez sportowych gimnazjum i szkó³
podstawowych. �rodki te bêd¹ rozdysponowywane w porozu-
mieniu z koordynatorem sportu szkolnego.

                                                                             Za³¹cznik nr 2
                   do  uchwa³y Rady  Gminy

                   Nr XXXII/261/2002
                   z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

 Przeniesienia wydatków

                                                       Zmniejszyæ       Zwiêkszyæ

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
                                                        77.000,-            ----------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
             i nieruchomo�ciami      77.000,-            ----------
§ 4270 Zakup us³ug remontowych

                                           63.000,-            ----------
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
             bud¿etowych      14.000,-            ----------

Dz. 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
              I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
                                                       ----------            3.000,-

Rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
                                         ----------            3.000,-

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
(Chmielowice)                                                  3.000,-

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA
              WYCHOWAWCZA    27.390,-                   27.390,-
Rozdz. 85404 Przedszkola    27.390,-          27.390,-
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe
            nie zaliczane do wynagrodzeñ

                                           5.000,-            ----------
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

                                           7.690,-            ----------
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                        ----------            8.500,-

              (dotyczy odpraw - Komprachcice)
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                      ---------          14.700,-
               (zmiana poziomu wynagrodzeñ)
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                       ---------            2.630,-
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy

                            ---------                360,-
§ 4270 Zakup us³ug remontowych

                              13.500,-            ----------
§ 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki

                                                                      1.200,-            ----------
 § 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
             socjalnych             ---------            1.200,-
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Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA �RODOWISKA     12.215,-          12.215,-
Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg

                                                                215,-                215,-
§ 4270 Zakup us³ug remontowych

                         215,-             ---------
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
            bud¿etowych           ---------                            215,-
Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ

        12.000,-          12.000,-
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych

                      ---------          12.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                           12.000,-            ---------

 Dz. 921 KULTURA I OCHRONA
              DZIEDZICTWA NARODOWEGO
                                                  750,-                       74.750,-
Rozdz. 92116 Biblioteki         750,-                750,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

                                    750,-          -----------
§ 4270 Zakup us³ug remontowych

                     ----------                750,-

Rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury
           �wietlice i kluby        ----------          74.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
             bud¿etowych         ----------          74.000,-

Odpowiedniej zmianie ulega plan inwestycji na rok 2002.

Uzasadnienie przeniesieñ:
- Ujête w Dz. Gospodarka mieszkaniowa zadanie o warto-

�ci  85.000 z³ dotycz¹ce podzia³ów geodezyjnych nie bêdzie mog³o
byæ w tym roku bud¿etowym zrealizowane ze wzglêdu na zaskar-
¿enie do NSA planu zagospodarowania przestrzennego. Czê�æ

niewykorzystanych �rodków (60.000 z³) przeznacza siê na do-
datkowe zadanie inwestycyjne pn. Dom Spotkañ w Dziekañ-
stwie. Kwota 14.000 z³ ujêta w planie wydatków w dz. Gospodar-
ka mieszkaniowa z przeznaczeniem na projekt techniczny Domu
Spotkañ zostaje przeniesiona do rozdzia³u 92109 "Domy i o�rod-
ki kultury, �wietlice i kluby". Pozwoli to na rozliczenie ca³o�ci
zadania inwestycyjnego w jednym rozdziale.

-  Kwota 3.000 z³, przeniesiona z dz.700 "Gospodarka
mieszkaniowa" do dz. 754 "Bezpieczeñstwo publiczne i ochro-
na przeciwpo¿arowa", przeznaczona jest na dofinansowanie
zakupu pompy szlamowej dla OSP Chmielowice.

- Zwiêkszenie wynagrodzeñ w Przedszkolu w  Komprach-
cicach wynik³o z konieczno�ci wyp³aty nieplanowanych odpraw
(jedna emerytalna - wyrok s¹dowy, jedna rentowa).

- Zwiêkszenie wynagrodzeñ w przedszkolach o 14.700 z³
(³¹cznie z pochodnymi od wynagrodzeñ zwiêkszenie wydatków
wynosi 18.890 z³) jest realizacj¹ decyzji rz¹dowej zwiêkszaj¹cej
minimalne stawki wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli od
pa�dziernika tego roku.

- Przeniesienie wydatków w dz. "Gospodarka komunalna
i ochrona �rodowiska" jest spowodowane konieczno�ci¹ od-
czyszczenia rowu Ryjec w Chmielowicach. Planowane uprzed-
nio w bud¿ecie zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na oru-
rowanie rowu" nie mo¿e byæ obecnie zrealizowane ze wzglêdu
na przed³u¿aj¹ce siê sprawy formalno-prawne.
Druga zmiana w dziale sprowadza siê do przeniesienia kwoty
215 z³ z § 4270 (zakup us³ug remontowych) do wydatków inwe-
stycyjnych w celu zabezpieczenia sfinansowania umowy na nad-
zór nad wykonawstwem lamp elektrycznych w Chmielowicach
przy ul. Nyskiej.

- W filii Gminnej Biblioteki w Domecku dodatkowe �rodki
na zakup us³ug remontowych przeznaczone s¹ na malowanie
korytarza i drzwi.

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/ w
zwi¹zku z 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; 2001r.  Nr 45, poz. 497, Nr
46, poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz.
1116, Nr 145, poz. 1623;  2002r.  Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz.
676/-Zarz¹d Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co nastêpuje:

§1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr XXXVI/156/2002
Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2002 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002.

§2. 1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków dotacji zadañ w³asnych o kwotê 9.325 z³,
jak za³¹cznik nr 1, 4.
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Uchwa³a Nr 224/2002
Zarz¹du Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 25 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmian Bud¿etu Gminy na rok 2002.

2. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu do-
chodów i wydatków dotacji zadañ zleconych o kwotê 2.584 z³, jak
za³¹cznik nr 3.

3. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu docho-
dów, jak za³¹cznik nr 2.

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

Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Gminy Lasowice Wielkie:
Eugeniusz Grzesik

Jerzy Bawej
Rudolf Gerlic
Jan Pietrzak

Longin Borecki
Gerard Libera
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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/ w
zwi¹zku z 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;  2001r. Nr 45, poz. 497, Nr
46, poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz.
1116, Nr 145, poz. 1623; 2002 r.  Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz. 1300/-Zarz¹d Gminy Lasowi-
ce Wielkie uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr XXXVI/156/2002
Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2002 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002.
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Uchwa³a Nr 230/2002
Zarz¹du Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 8 listopada 2002 r.

w sprawie zmian Bud¿etu Gminy na rok 2002.

§2.1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu docho-
dów i wydatków dotacji zadañ zleconych o kwotê 21.133 z³,
jak za³¹cznik nr 1.

2. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu do-
chodów i wydatków dotacji zadañ w³asnych o kwotê 1.539 z³,
jak za³¹cznik nr 2.

3. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê zapisu w tre�ci ,
jak za³¹cznik nr 3.

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

Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Gminy Lasowice Wielkie:
Eugeniusz Grzesik

Jerzy Bawej
Rudolf Gerlic
Jan Pietrzak

Longin Borecki
Gerard Libera
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Uchwa³a Nr  I/4/02
Rady  Miejskiej  w  Le�nicy

  z dnia 13 listopada  2002 r.

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

 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),
art.124  ustawy  z  dnia  26 listopada  1998 r. o finansach publicz-
nych ( Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz.1014; 1999 r. Nr 38, poz.360 ,
Nr 49 ,  poz.485 , Nr 70 ,  poz.778,  Nr 110 ,  poz.1255; 2000 r. Nr
6,  poz.69 ,  Nr 12 ,  poz.136  , Nr 48  , poz.550 , Nr 95 ,  poz.1041 ,
Nr 119 ,  poz.1251, Nr 122, poz.1315; 2001 r. Nr 45,  poz.497 ,
Nr 46, poz.499 , Nr 88 , poz.961, Nr 98 ,  poz.1070, Nr 100,
poz.1082,  Nr 102,  poz.1116 , Nr 125, poz.1368, Nr 145,  poz.1623
oraz z 2002r. Nr 41, poz.363 i 365 , Nr 74, poz.676 , Nr 113 ,
poz.984 , Nr 153 , poz.1271 i Nr 156 , poz.1300 ) ,  art. 3  i  art. 4
ustawy  z  dnia      26 listopada 1998 r . o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego  w   latach  1999 - 2002 (  Dz.U. Nr 150,
poz.983,Nr 162, poz.1119;2000 r. Nr 95, poz.1041; 2001 r. Nr 39,
poz.459 , Nr 55, poz.574, Nr 145, poz.1623 ) oraz art.420 w zwi¹z-
ku  z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
�rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627,Nr 115, poz.1229; 2002 r. Nr
74, poz.676, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 ) -   Rada Miej-
ska  w  Le�nicy  uchwala ,  co  nastêpuje:

 § 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy
                                                                         o kwotê       212.002,-z³
z tego :
- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                        10.182,-z³,
   w tym:
   - § 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin             10.182,-z³
                 ( zwi¹zków gmin )
                  ( -rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe - 2.994,-z³
                     -rozdzia³ 80110 Gimnazja                    - 4.119,-z³
           - �rodki na sfinansowanie trzeciego etapu

reformy systemu wynagrodzeñ nauczycieli ,
                -rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ - 3.069,-z³
               - �rodki na sfinansowanie odpisów na zak³ado-

wy fundusz �wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli  emerytów i
rencistów )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                14.537,-z³
   w tym:

 - § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji   rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie  ( zwi¹zkom gmin ) ustawa-
mi                                                                                           12.668,-z³

     ( - rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-
ki na ubezpieczenia spo³eczne - 12.668,-z³ )

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

                                                                                      1.869,-z³
                ( -rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe - �rodki

na dofinansowanie wyp³aty dodatków mieszkaniowych
- 1.869,-z³ )

- dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza     3.283,-z³
   w tym:
   - § 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zków gmin
                                                                                      3.283,-z³
              ( -rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ -     3.283,-z³
                   - �rodki na sfinansowanie odpisów na  zak³a-

dowy  fundusz �wiadczeñ socjalnych dla  nauczycieli  emerytów
i rencistów )

- dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                     184.000,-z³

   w tym:
   - § 633 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych  w³asnych gmin
( zwi¹zków gmin )                                                            184.000,-z³

                ( rozdzia³ 90001 Gospodarka �ciekowa i ochro-
na wód   �rodki z po¿yczki Banku �wiatowego na dofinansowa-
nie  zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Góra �w.
Anny   wraz z przy³¹czami z odprowadzeniem �cieków do kana-
lizacji sanitarnej miasta Le�nica" - 184.000,-z³ ).

§ 2. Zmniejsza siê dochody bud¿etu gminy
                                                                   o kwotê    1.449,-z³
z tego:
- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                  1.449,-z³
   w tym:
   - § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji  rz¹dowej
oraz innych zadañ  zleconych gminie   ( zwi¹zkom gmin ) usta-
wami                                                                                        1.449,-z³

 ( -rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce  niektóre �wiadczenia  z pomocy
spo³ecznej - 1.449,-z³ ).

§ 3. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy
                                                            o kwotê    283.502,-z³,
z  tego:
- dzia³ 750 Administracja publiczna                    10.500,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 75020 Starostwa powiatowe                     500,-z³
-dotacja celowa na dofinansowanie zakupu   faxu dla Po-

licji w Le�nicy                                                                            500,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 2320 - 500,-z³ )

- rozdzia³ 75023 Administracja publiczna            10.000,-z³
 -zakup komputerów i drukarek                             10.000,-z³
 - wydatki maj¹tkowe ( § 6060 - 10.000,-z³ )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                        62.182,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                 54.994,-z³
  - sfinansowanie podwy¿ek wynagrodzeñ  z pochodnymi
                                                                                      2.994,-z³



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 12 - 730 -           Poz.306

- wydatki bie¿¹ce ( § 4010 -  2.446,-z³ ,
                                  § 4110 -      438,-z³,
                                  § 4120 -        69,-z³,
                                  § 4140 -        41,-z³ )
  w tym: - dotacja celowa    -   2.994,-z³

  - zakup komputerów dla SP w Zalesiu �l.        12.000,-z³
   - wydatki bie¿¹ce ( § 4240 -  12.000,-z³ )

- docieplenie �cian w SP w Le�nicy                     23.000,-z³
- malowanie cz¹stkowe pomieszczeñ szkolnych, remont

schodów piwnicznych oraz wymiana okien w piwnicy w SP w
Le�nicy                                                                                 13.000,-z³

- naprawa i konserwacja pokrycia dachowego dla SP w
Le�nicy                                                                                    4.000,-z³

 - wydatki bie¿¹ce ( § 4270 -   40.000,-z³ )

- rozdzia³ 80110 Gimnazja                                         4.119,-z³
-  sfinansowanie podwy¿ek wynagrodzeñ             4.119,-z³
   wraz z pochodnymi
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4010 -   3.300,-z³ ,
                                   § 4110 -       589,-z³,
                                   § 4120 -          81,-z³,
                                   §4140 -         149,-z³ )
w tym: - dotacja celowa    -    4.119,-z³

- rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ                 3.069,-z³
- sfinansowanie odpisów na zak³adowy  fundusz �wiad-

czeñ socjalnych dla  nauczycieli emerytów i rencistów    3.069,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( §4440 - 3.069,-z³ )
    w tym: - dotacja celowa  - 3.069,-z³

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                14.537,-z³
   w tym:
  - rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
  na ubezpieczenia spo³eczne                               12.668,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( §3110 - 12.668,-z³ )
 w tym: -dotacja celowa     - 12.668,-z³

- rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe                  1.869,-z³
- wydatki bie¿¹ce   ( §3110 -  1.869,-z³ )
w tym: -dotacja celowa       -  1.869,-z³

 - dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    3.283,-z³
    w tym:
- rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ                  3.283,-z³
- sfinansowanie odpisów na zak³adowy fundusz �wiad-

czeñ socjalnych dla  nauczycieli emerytów i rencistów         3.283,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( §4440 - 3.283,-z³ )
w tym: - dotacja celowa     - 3.283,-z³

-dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                      188.000,-z³

   w tym:
  - rozdzia³ 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                  184.000,-z³
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Góra �w.Anny  wraz

z przy³¹czami z odprowadzeniem �cieków do  kanalizacji sani-
tarnej miasta Le�nica                                                     184.000,-z³

 - wydatki maj¹tkowe   ( §6053 - 184.000,-z³ )
 w tym:
 -�rodki z po¿yczki Banku �wiatowego                184.000,-z³

- rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ                  4.000,-z³
- dofinansowanie zakupu sprzêtu - wyposa¿enie  placu

zabaw w so³ectwie Kad³ubiec                                            4.000,-z³
  - wydatki bie¿¹ce ( §4210 - 4.000,-z³ )

- Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                          5.000,-z³
  w tym:
- rozdzia³ 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ                 5.000,-z³
- opracowanie projektu wykonania szatni
   na boisku w Kad³ubcu                                            5.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( §4270 - 5.000,-z³ ).

 §4. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy
                                                                 o kwotê    72.949,-z³
z tego:

- dzia³ 750 Administracja publiczna                     10.000,-z³
   w tym:
  - rozdzia³ 75023 Administracja publiczna          10.000,-z³
  - wydatki bie¿¹ce ( §4270 - 10.000,-z³ )

- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                 12.500,-z³
   w tym:
 - rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe         12.500,-z³
 -rozdysponowanie rezerwy ogólnej                          500,-z³
 -rozdysponowanie rezerwy celowej nasfinansowanie wy-

datków zwi¹zanych  z o�wiat¹                                          12.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( §4810 - 12.500,-z³ ).

-  dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                       40.000,-z³
    w tym:
 - rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                   40.000,-z³
- wykonanie izolacji pionowej piwnic w SPw Le�nicy
                                                                                    40.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( §4270 -  40.000,-z³ ).

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                   1.449,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre  �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej                                                                                              1.449,-z³

   - wydatki bie¿¹ce ( §3110 - 1.499,-z³ )
  w tym: -dotacja celowa    - 1.499,-z³.

- Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                          9.000,-z³
  w tym:
- rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                                                      9.000,-z³
- dotacja dla stowarzyszeñ - dofinansowanie  dzia³alno�ci

LZS-ów :                                                                                 9.000,-z³
-wykonanie bramek dla LZS Kad³ubiec                 4.000,-z³
-opracowanie projektu wykonania szatni  dla LZS Kad³u-

biec                                                                                          5.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( §2580 - 9.000,-z³ ).

§5. Zatwierdza siê zwiêkszenie wydatków w wysoko�ci
295.000,-z³ oraz zmniejszenie wydatków w wysoko�ci 295.000,-z³
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej, które szczegó³owo okre�la za³¹cznik nr 1.

§6. Zwiêksza siê plan przychodów i wydatków zak³adu bu-
d¿etowego w wysoko�ci :

przychody                           250.000,-z³ ,
wydatki                                250.000,-z³ ,
w tym:
- Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Le�nicy  250.000,-z³.

 §7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy .
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 §8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w mie-
�cie Le�nica i so³ectwach .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr I/4/02

Rady Miejskiej w Le�nicy
z dnia 13 listopada 2002 r.

ZWIÊKSZENIE I ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2002                                                      w z³

 Lp.  WYSZCZEGÓLNIENIE  ZMIANA PLANU NA 2001 R

3.  Wydatki ogó³em 0

 w tym:

IV.  Realizowanie zadañ modernizacyjnych -295 000

 i inwestycyjnych, s³u¿¹cych ochronie

 �rodowiska i gospodarce wodnej, w tym

 instalacji lub urz¹dzeñ ochrony przeciwpowo-

 dziowej i obiektów ma³ej retencji wodnej

 w tym:

A  zadania modernizacyjne -180 000

1.  Regulacja i ochrona strumienia £êcka Woda -180 000

 i Padó³

B  zadania inwestycyjne -115 000

1.  Wykonanie kanalizacji sanitarnej -115 000

 (dokumentacja i realizacja)

 w tym:

a)  -tranzyt Le�nica - Zdzieszowice -115 000

VI.  Realizacja przedsiêwziêæ zwi¹zanych 295 000

 z gospodark¹ odpadami

 w tym:

1.  Rozbudowa wysypiska �mieci (zakup dzia³ki , 295 000

 dokumentacja) i wdro¿enie postêpu w gospodarce

 odpadami

-Zwiêkszenie wydatków ogó³em
-Zmniejszenie wydatków ogó³em

                         295 000

                        -295 000
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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),
art.124  ustawy  z  dnia  26 listopada  1998 r. o finansach publicz-
nych ( Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz.1014; 1999 r. Nr 38, poz.360 ,
Nr 49 ,  poz.485 , Nr 70 ,  poz.778 , Nr 110 ,  poz.1255; 2000 r. Nr
6,  poz.69 ,  Nr 12 ,  poz.136  , Nr 48  , poz.550 , Nr 95 ,  poz.1041 ,
Nr 119 ,  poz.1251, Nr 122, poz.1315; 2001 r. Nr 45,  poz.497 ,
Nr 46, poz.499 , Nr 88 , poz.961, Nr 98 ,  poz.1070, Nr 100,
poz.1082,  Nr 102,  poz.1116 , Nr 125, poz.1368, Nr 145,  poz.1623 ;
2002r. Nr 41, poz.363 i 365 , Nr 74, poz.676 , Nr 113 , poz.984 , Nr
153 , poz.1271,Nr 156 , poz.1300 ) ,  art. 3  i  art. 4  ustawy  z  dnia
26 listopada 1998 r . o dochodach jednostek samorz¹du teryto-
rialnego  w   latach  1999 - 2002 (  Dz.U. Nr 150, poz.983,Nr 162,
poz.1119; 2000 r. Nr 95, poz.1041; 2001 r. Nr 39,  poz.459 , Nr 55,
poz.574, Nr 145, poz.1623 ) oraz art.420 w zwi¹zku  z art.406
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska
( Dz.U. Nr 62, poz.627,Nr 115, poz.1229 ; 2002 r. Nr 74, poz.676,
Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271 )  -  Rada Miejska  w  Le�nicy
uchwala ,  co  nastêpuje:

 §1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy
                                                                 o kwotê    36.756,-z³
   z tego :
- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                           3.590,-z³
   w tym:
- §203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zków gmin )
                                                                                       3.590,-z³
 ( -rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ - 3.590,-z³
- �rodki na sfinansowanie odpisów na zak³adowy fundusz

�wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli  emerytów i rencistów )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                   5.228,-z³
   w tym:
  - §201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie  ( zwi¹zkom gmin ) ustawa-
mi                                                                                             4.948,-z³

( - rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne  i wycho-
wawcze      - 4.948,-z³ )

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

                                                                                          280,-z³
      ( -rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe - �rodki    na dofi-

nansowanie wyp³aty dodatków mieszkaniowych - 280,-z³ )

- dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza      743,-z³
   w tym:
   - §203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zków gmin )
                                                                                          743,-z³
       ( -rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ - 743,-z³
        - �rodki na sfinansowanie odpisów na zak³adowyfundusz

�wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli   emerytów i rencistów )
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Uchwa³a Nr   II/9/2002
Rady  Miejskiej  w  Le�nicy

 z dnia 25 listopada  2002 r.

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

- dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                         27.195,-z³

   w tym:
   - §201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin ) ustawa-
mi                                                                                             27.195,-z³

( -rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg-    �rodki
na pokrycie wydatków na energiê elektryczn¹   i utrzymanie urz¹-
dzeñ o�wietleniowych       - 27.195,-z³ ).

§2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy
                                                               o kwotê     48.456,- z³
z tego:
- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                           9.590,-z³
   w tym:
  - rozdzia³ 80114 Zespo³y ekonomiczno - administracyjne

szkó³                                                                                         6.000,-z³
- zakup mebli dla GZO w Le�nicy                            6.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce (§210 -   6.000,-z³ )

- rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ                 3.590,-z³
- sfinansowanie odpisów na zak³adowy fundusz �wiad-

czeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  3.590,-z³
      - wydatki bie¿¹ce ( §4440 - 3.590,-z³ )
      w tym: - dotacja celowa   - 3.590,-z³

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                  5.928,-z³
   w tym:
  - rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne                                                 374,-z³
   - wydatki bie¿¹ce ( §3110 - 374,-z³ )
  w tym: -dotacja celowa      - 374,-z³

   - rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe                 280,-z³
   - wydatki bie¿¹ce ( §3110 -  280,-z³ )
   w tym: -dotacja celowa    -  280,-z³

  - rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-
wawcze                                                                                   4.948,-z³

  - wydatki bie¿¹ce (  §3110 - 4.948,-z³ )
  w tym: -dotacja celowa    - 4.948,-z³

  - rozdzia³ 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³u-
gi opiekuñcze                                                                           326,-z³

   - wydatki bie¿¹ce ( §3020 -      10,-z³ ,
                                     §4010 -    264,-z³ ,
                                     §4110 -       46,-z³ ,
                                     §4120 -         6,-z³ )

 - dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    5.743,-z³
    w tym:
- rozdzia³ 85404 Przedszkola                                    5.000,-z³
- opracowanie projektu wykonania remontu
  Przedszkola w Dolnej                                             5.000,-z³
  - wydatki bie¿¹ce ( §4270 - 5.000,-z³ )
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- rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ                     743,-z³
 - sfinansowanie odpisów na zak³adowy   fundusz �wiad-

czeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów      743,-z³
    - wydatki bie¿¹ce ( §4440 -  743,-z³ )
     w tym: - dotacja celowa   -  743,-z³

-dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                          27.195,-z³

  w tym:
  - rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg       27.195,-z³
  - op³ata energii elektrycznej i konserwacja o�wietlenia
                                                                                    27.195,-z³
      -wydatki bie¿¹ce ( §4260 - 27.195,-z³ )
      w tym: -dotacja celowa    - 27.195,-z³.

§3. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy  o kwotê  11.700,-z³
z tego:
- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                  11.000,-z³
 w tym:
 - rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe         11.000,-z³
 -rozdysponowanie rezerwy celowej na sfinansowanie wy-

datków zwi¹zanych  z o�wiat¹                                          11.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( §4810 - 11.000,-z³ )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                       700,-z³
   w tym:
  - rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne                                                 374,-z³
  - wydatki bie¿¹ce ( §4110 - 374,-z³ )
   w tym: -dotacja celowa    - 374,-z³

   - rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej        319,-z³
   - wydatki bie¿¹ce ( §4300 -    319,-z³ )

  - rozdzia³ 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³u-
gi opiekuñcze                                                                                 7,-z³

 - wydatki bie¿¹ce ( §4040 - 7,-z³) .

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le�nicy .

  §5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w mie-
�cie Le�nica i so³ectwach .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

  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�   zm.  /   oraz  art. 124   pkt  1 i 2  ustawy    z dnia
26  listopada  1998r.     o  finansach   publicznych /  Dz. U.  Nr 155,
poz. 1014 z pó� zm./ ,  Rada Miejska  w Lewinie Brzeskim   uchwa-
la  , co  nastêpuje :

 §  1. Dokonuje  siê  nastêpuj¹cych  zmian  w  bud¿ecie :
-  zwiêkszenia  dochodów  i  wydatków  o  kwotê 83.628  z³
-  przeniesienia  planu  wydatków o kwotê      159.050  z³
 -  zwiêkszenia  planu  zadañ inwestycyjnych  o kwotê 10.100  z³
 zgodnie  z  za³¹cznikiem   niniejszej  uchwa³y.

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

 §  3. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzêdo-
wym  Województwa  Opolskiego  oraz  rozplakatowanie  na
tablicy  og³oszeñ  i w prasie  lokalnej .

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

Mieczys³aw  Adaszyñski
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Uchwa³a Nr  II /7/ 2002
Rady  Miejskiej   w  Lewinie    Brzeskim

z  dnia    6  grudnia  2002 r.

 w  sprawie  zmian  w  bud¿ecie .

                                                         Za³¹cznik  do  uchwa³y
                                    Rady  Miejskiej  Nr II/7/2002
                                          z dnia  6  grudnia 2002 r.

        I. Zwiêkszenie  bud¿etu  w  wysoko�ci           83.628  z³
            w  tym :

         DOCHODY  :
         Dz  758        Ró¿ne  rozliczenia
           75805           Czê�æ  rekompensuj¹ca  subwencji  ogólnej
           §  292            Subwencje  ogólne  z bud¿etu  pañstwa

                                                          83.628  z³

           WYDATKI :
           1/  Dz  750    Administracja  publiczna
                75022       Rada  Miejska
                § : 3030    ró¿ne  wydatki  na rzecz  osób  fizycz-

nych /diety/                                                           18.000  z³

           2/  Dz 754     Bezpieczeñstwo  i  ochrona  przeciw-
po¿arowa                                                            5.228  z³

                75412       Ochotnicze  Stra¿e  Po¿arne
                 § : 4210    zakup  materia³ów              928  z³
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                 § : 4260    zakup  energii           2.300  z³
                 § : 4300    zakup  us³ug  pozosta³ych     2.000  z³

            3/  Dz 757     Obs³uga  d³ugu  publicznego
                 75702       Obs³uga  kredytów i po¿yczek
                 § : 8070     odsetki  od  po¿yczek i kredytów  60.400 z³

            II. Przeniesienia  w  planie  wydatków  w  wysoko-
�ci                                                        159.050 z³

                 w tym :

            ZMNIEJSZENIA :
            1/  Dz  600      Transport  i  ³¹czno�æ
                  60016        Drogi  publiczne  gminne
                  § : 4270      zakup  us³ug  remontowych      10.100 z³

            2/  Dz 710        Dzia³alno�æ  us³ugowa
                 71004    Plany  zagospodarowania   przestrzennego
                 § : 4270       zakup  us³ug  remontowych 9.000 z³

            3/  Dz 750        Administracja  publiczna
                 75095          Pozosta³a  dzia³alno�æ
                 § : 4210       zakup  materia³ów           5.800 z³

            4/ Dz  758        Ró¿ne  rozliczenia
                75818           Rezerwy  ogólne  i celowe
                § : 4810        rezerwy         19.300 z³,

          5/ Dz  801           O�wiata  i  wychowanie    54.000 z³
              80101              Szko³y  podstawowe
              § : 4010           wynagrodzenia  osobowe     34.000 z³
              80110              Gimnazja
               § : 4010          wynagrodzenia  osobowe 20.000 z³

            6/ Dz 854            Edukacyjna  opieka  wychowawcza
                                                          10.850 z³

              85401              �wietlice  szkolne
                § : 4010           wynagrodzenia  osobowe 10.850 z³

            7/ Dz  900          Gospodarka  komunalna  i ochrona
�rodowiska

                90001           Gospodarka  �ciekowa i ochrona wód
              § : 6050     wydatki  inwestycyjne  jednostek
                                      bud¿etowych        50.000  z³

            ZWIÊKSZENIA :

            1/  Dz  600          Transport  i  ³¹czno�æ
                 60016             Drogi  publiczne  gminne
                 § : 6050          wydatki  inwestycyjne  jednostek
                                          bud¿etowych        10.100  z³

            2/  Dz  801          O�wiata  i  wychowanie
                                           130.950 z³

                 80101             Szko³y  Podstawowe
                 § : 4210           zakup  materia³ów

                                                           18.500 z³
                 § : 4240           zakup  pomocy  naukowych

                                                             6.000 z³
                 § : 4270           zakup  us³ug  remontowych

                                                           10.350 z³
                 § : 6050           wydatki  inwestycyjne jednostek

bud¿etowych                                                            50.000 z³

                  80110             Gimnazja
                  § : 4260          zakup  energii          22.485 z³

                  80113             Dowo¿enie  uczniów  do szkó³
                  § : 4300   zakup  us³ug  pozosta³ych     23.615 z³

            3/  Dz  921           Kultura  i  ochrona  dziedzictwa
                                          narodowego
                 92109              Domy  i o�rodki  kultury , �wietlice
                 § : 2550           dotacja  podmiotowa  dla  inwestycji
                                          kultury           5.200 z³

            4/ Dz  926             Kultura  fizyczna  i sport
                 92605             zadania  w  zakresie  kultury  fizycznej

i sportu
                § : 2580             dotacja  podmiotowa dla jednostek
                                       nie zaliczanych   do  sektora
                                       finansów publicznych  600 z³

            5/ Dz 750               Administracja  publiczna
                75023                 Urz¹d Miasta i Gminy
                § :4270                zakup  us³ug  remontowych

                                             12.200 z³.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r.  o samorz¹dzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591
z pó�n. zm. ) oraz art. 109 ustawy  z dnia  26 listopada 1998r. o
finansach publicznych  (  Dz. U.  Nr 155  poz. 1014 z pó�n. zm. )
-   Rada Gminy w Lubszy uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê plan dochodów:

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                                 20.000,-
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na       realizacjê

inwestycji i zakupów inwestycyjnych  w³asnych gmin      20.000,-
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 Uchwa³a Nr II / 20 / 2002
 Rady Gminy w Lubszy

 z dnia 3 grudnia 2002r

                 w sprawie zmian w bud¿ecie na rok 2002.

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych  i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawne                                                                                        167.100,-

  - podatek od nieruchomo�ci                                              137.100,-
  - podatek od �rodków transportowych                                30.000,-

 Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                   35.384,-
 -  subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa                              35.384,-
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 Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                            17.962,-
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
 realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin          17.962,-

 Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                                                3.500,-
- dotacje celowe  otrzymane z bud¿etu pañstwa na
  realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin           3.500,-

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka  wychowawcza          1.008,-
 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na  reali-

zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                                1.008,-

  Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                                         54.024,-
 - dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom                                       54.024,-

§ 2.  Zmniejsza siê plan dochodów:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                              6.000,-
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na   reali-

zacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin
                                                                                          6.000,-

 Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych  i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej                                                                                   15.000,-

- odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at                                                                                       15.000,-

  Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                  79.350,-
- subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa                               79.350,-

 Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                                             15.124,-
- dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom                                         5.000,-

- �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane  z innych
�róde³                                                                                      10.124,-

§ 3.   Zwiêksza siê plan wydatków:

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                                   20.000,-
Rozdzia³ 60095 Pozosta³a dzia³alno�æ                   20.000,-
 - wydatki maj¹tkowe                                                            20.000,-

 Dzia³ O�wiata i wychowanie                                   96.634,-
 Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                     31.819,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                31.819,-
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                         11.883,-
Rozdzia³ 80104  Przedszkola przy szko³ach podstawowych
                                                                                              100,-
 - wydatki bie¿¹ce                                                                       100,-
 Rozdzia³ 80110 Gimnazja                                                                   57.288,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                57.288,-
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ3.513,-
Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ                     7.427,-
 - wydatki bie¿¹ce                                                                 7.427,-

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                      3.500,-
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                     3.500,-
 - wydatki bie¿¹ce                                                                    3.500,-

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza          10.218,-
Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne                                 787,-
  - wydatki bie¿¹ce                                                                    787,-
 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 717,-
Rozdzia³ 85404 Przedszkola                                                               9.060,-
 - wydatki bie¿¹ce                                                                9.060,-
 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ  160,-
Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ                            371,-
 - wydatki bie¿¹ce                                                                    371,-

 Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                          59.524,-

 Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg  54.024,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                 54.024,-
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ                    5.500,-
 - wydatki bie¿¹ce                                                                    5.500,-

 Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                           7.612,-
 Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                           7.612,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                  7.612,-
w tym dotacje                                                                      7.612,-
 Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                                                    2.400,-
Rozdzia³ 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ                     2.400,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                2.400,-
 w tym dotacje                                                                    2.400,-

§ 4. Zmniejsza siê plan wydatków:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                            1.996.000,-
Rozdzia³ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna

wsi                                                                                       1.996.000,-
 - wydatki maj¹tkowe                                                     1.996.000,-

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                                  20.000,-
Rozdzia³ 60095 Pozosta³a dzia³alno�æ                   20.000,-
- wydatki maj¹tkowe                                                            20.000,-

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                                                1.950,-
Rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe               1.950,-
- rezerwa

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                              68.050,-
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                      13.600,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                 13.600,-
w tym wynagrodzenia                                                          13.600,-
 Rozdzia³ 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych
                                                                                          1.750,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                    1.750,-
    w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                          1.750,-
 Rozdzia³ 80110 Gimnazja                                                                    52.700,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                   52.700,-
 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                         52.700,-

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                      15.124,-
Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³a-

cane    za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy-
spo³ecznej

- wydatki bie¿¹ce                                                                  5.000,-
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                   10.124,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                 10.124,-
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Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza               11.160,-
           Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne                                                         2.100,-
                         - wydatki bie¿¹ce                                                                     2.100,-
           Rozdzia³ 85404 Przedszkola                                                                  9.060,-
                         - wydatki bie¿¹ce                                                                      9.060,-
  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                            8.900,-

        Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                                                         1.200,-
           Rozdzia³ 92601 Obiekty sportowe                                                         1.200,-
                         - wydatki bie¿¹ce                                                                      1.200,-

 § 5.  Zmniejsza siê deficyt bud¿etowy  o kwotê    2.097.100,-  .

§ 6. Zmienia siê za³¹cznik do bud¿etu nr 6 w sprawie wie-
loletniego planu  inwestycyjnego w zakresie wydatków roku
2002.

            ZWIÊKSZENIE PLANU                                                    Kwota
 " Zakup i monta¿ centrali telefonicznej "                          10.000,-

           ZMNIEJSZENIE  PLANU
                      Nazwa zadania                                                            Kwota
" Budowa wodoci¹gu Roszkowice, Rogalice i Borucice"      6.000,-
" Dokumentacja i budowa kanalizacji"                            1.990.000,-
" Komputeryzacja Urzêdu Gminy"                                        10.000,-

 § 7.  Zmienia siê za³¹cznik do bud¿etu nr 8 w sprawie
wykazu podmiotów  otrzymuj¹cych dotacje z bud¿etu w 2002
roku na realizacjê zadañ publicznych.

Zwiêksza siê dotacjê dla Gminnego O�rodka Kultury
                                                                            o kwotê 7.612,-
 Zwiêksza siê dotacjê dla Stowarzyszenia LZS
                                                                         o kwotê 2.400,- .

§ 8. Zwiêksza siê plan �rodka specjalnego.

            Przychody:  r.85404  zwiêksza siê o kwotê 4.000,-
            Rozchody:  r.85404   zwiêksza siê o kwotê 4.000,- .

 § 9.   Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

 Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 155 poz 1014 z pó�n. zm.):

§ 1. Uchwa³a okre�la szczegó³owe zasady i tryb umarza-
nia, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿no�ci pie-
niê¿nych urzêdu i jednostek organizacyjnych gminy, do których
nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. Decyzji - rozumie siê przez to wyra¿one na pi�mie

o�wiadczenie woli jednostki bêd¹cej wierzycielem lub upraw-
nionego organu w sprawie umorzenia nale¿no�ci lub udziele-
nia ulg w jej sp³acie.

2. Organ uprawniony - rozumie siê przez to Wójta Gminy
i Radê Gminy.

3. Kierowniku jednostki - rozumie siê przez to osobê,
która zgodnie z obowi¹zuj¹cym Statutem jest uprawniona do
zarz¹dzania jednostk¹  organizacyjnie wyodrêbnion¹, samodziel-
nie bilansuj¹c¹ siê.

4. Nale¿no�ci - rozumie siê przez to nale¿no�æ pieniê¿n¹
o której mowa w § 1( nale¿no�æ g³ówna ), przypadaj¹c¹ od jed-
nego d³u¿nika wraz z nale¿nymi odsetkami i kosztami docho-
dzenia nale¿no�ci ( nale¿no�ci uboczne ) wed³ug stanu w chwili
podejmowania decyzji, a je¿eli  nale¿no�æ g³ówna zosta³a za-
p³acona i pozosta³y do zap³aty odsetki i koszty tych nale¿no�ci
ubocznych.
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z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty   nale¿no�ci pieniê¿nych.

§ 3. 1. Nale¿no�æ mo¿e byæ umorzona w ca³o�ci lub czê-
�ci je¿eli:

1 ) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podsta-
wie innych okoliczno�ci lub dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿-
nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na by dochodziæ nale¿-
no�ci,

2 ) w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika, d³u¿nik lub oso-
by pozostaj¹ce na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbêd-
nych �rodków utrzymania,

3 ) d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku, lub
pozostawi³ nieruchomo�ci nie podlegaj¹ce egzekucji na pod-
stawie odrêbnych przepisów,

4 ) jest oczywiste, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym doty-
cz¹cym tej nale¿no�ci nie uzyska siê kwoty przewy¿szaj¹cej wy-
datki egzekucyjne,

5 ) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika.
2. Umorzenie nale¿no�ci, za któr¹ odpowiada solidarnie

wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ gdy okoliczno�ci uza-
sadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ co do wszystkich zobowi¹za-
nych.

3. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹ umo-
rzenie nale¿no�ci    ubocznych. Je¿eli umorzenie dotyczy czê�ci
nale¿no�ci g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿no-
�ci podlegaj¹ umorzeniu   nale¿no�ci uboczne.
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4. Je¿eli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko czê�ci nale¿no-
�ci, w decyzji  nale¿y okre�liæ termin zap³aty pozosta³ej czê�ci
nale¿no�ci. Je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma³ terminu zap³aty, decyzja
o umorzeniu mo¿e byæ ca³kowicie cofniêta.

§ 4. 1.  W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub
zas³uguj¹cych z innych przyczyn na uwzglêdnienie Wójt Gminy
mo¿e odroczyæ termin zap³aty   nale¿no�ci lub roz³o¿yæ nale¿no-
�ci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci   p³atnicze d³u¿nika
oraz uzasadniony interes wierzyciela.

2.  Od nale¿no�ci, której termin zap³aty odroczono lub któ-
r¹ roz³o¿ono na raty  nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres
od wydania decyzji do up³ywu  terminu zap³aty okre�lonych w
decyzjach.

3.   Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wy-
soko�ci rat ustalonych  w decyzji, pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ
staje siê natychmiast wymagaln¹    wraz z nale¿nymi odsetkami
za zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o   których mowa w ust. 2.

§5. 1. Nale¿no�æ mo¿e byæ umorzona na wniosek d³u¿ni-
ka lub z inicjatywy wierzyciela. Odroczenie terminu zap³aty lub
roz³o¿enie na raty mo¿e nast¹piæ jedynie na wniosek d³u¿nika.

2. Je¿eli z wnioskiem o umorzenie nale¿no�ci lub zasto-
sowanie ulg wyst¹pi d³u¿nik, a decyzja w tej sprawie nie nale¿y
do wierzyciela, podjêcie decyzji nastêpuje po zasiêgniêciu opi-
nii wierzyciela (kierownika jednostki).

§ 6.  Organ uprawniony mo¿e cofn¹æ swoj¹ decyzjê o umo-
rzeniu lub udzieleniu ulg   w sp³acaniu nale¿no�ci, je¿eli wyjdzie
na jaw, ¿e dowody, na podstawie    których nale¿no�æ umorzono
lub udzielono ulg w jej sp³aceniu okaza³y siê   fa³szywe b¹d�, ¿e
decyzja zosta³a wydana w wyniku przestêpstwa, albo ¿e d³u¿nik
wprowadzi³ ten organ w b³¹d co do okoliczno�ci,   które stanowi-
³y podstawê do umorzenia lub udzielenia ulg w sp³acaniu
nale¿no�ci.

§ 7. 1. Nale¿no�æ przys³uguj¹c¹  Urzêdowi Gminy lub jed-
nostce organizacyjnej Gminy Lubsza umarza organ uprawniony:

1 ) Wójt Gminy, je¿eli nale¿no�æ ta nie przekracza     2.000,- z³
2 ) Rada Gminy w Lubszy, je¿eli nale¿no�æ przekracza

2.000,- z³
2. Wójt Gminy w okresach pó³rocznych sk³ada informacjê
Radzie Gminy o udzielonych umorzeniach.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Lubszy.

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

§ 10. Traci moc uchwa³a Nr XVII/171/2000 Rady Gminy
Lubszy z dnia 25 sierpnia 2000 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy  z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z
pó�n.zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (  Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�niejszymi zmianami) -
Rada Gminy w Lubszy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê plan dochodów:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                                         64.400,-
         - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê inwestycji   i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin       64.400,-

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa                           128.000,-
    - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skar-

bu Pañstwa  lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze                                             22.000,-

  - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych
                                                                                                      100.000,-
   - wp³ywy z ró¿nych dochodów                                                                           6.000,-

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                                          52.600,-
 - �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin pozy-

skane z innych �róde³                                                                          52.600,-
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w sprawie zmian w bud¿ecie na rok 2002.

Dzia³ 750 Administracja publiczna                                     21.878,-
          - dotacje celowe przekazywane z bud¿etu pañstwa na re-

alizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                                      21.878,-

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                              108.974,-
          - czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin  -

ulgi ustawowe                                                                                       108.974,-

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                                       21.951,-
         - dotacje celowe przekazywane z bud¿etu pañstwa na re-

alizacjê zadañ bie¿¹cych  z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminom                                                           1.951,-

         - wp³ywy z us³ug                                                                                                     5.000,-
         - pozosta³e odsetki                                                                                                15.000,-

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                                                                             5.717,-
         - dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê zadañ bie¿¹cych   z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminom                                                                      1.717,-

         - pozosta³e odsetki                                                                                                 4.000,-

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                     6.000,-
         - pozosta³e odsetki                                                            6.000,-
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§ 2. Zmniejsza siê plan dochodów:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                                         150.000,-
 - wp³ywy z ró¿nych dochodów                                                                            150.000,-

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa                                80.000,-
          - wp³ywy z us³ug                                                                                                   80.000,-

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek   nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej                                                                                50.000,-

 - podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych op³a-
cany w formie     karty podatkowej                                                                                                10.000,-

          - wp³ywy z op³aty skarbowej                                        40.000,-.

§ 3. Zmniejsza siê plan wydatków:

Dzia³ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektrycz-
n¹, gaz i wodê                                                                                               285.000,-

Rozdzia³ 40002 Dostarczanie wody                                  285.000,-
                - wydatki inwestycyjne                                                                                 285.000,-
                   w tym dotacje                                                                                            285.000,-

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                                                                                         4.550,-
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne                             4.550,-
               - wydatki bie¿¹ce                                                                                               4.550,-

Dzia³ 758 Ro¿ne rozliczenia                                                                                           31.750,-
Rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe                        31.750,-
              - wydatki bie¿¹ce                                                                                             31.750,-

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                                           20.200,-
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                                      9.500,-
               - wydatki bie¿¹ce                                                                                              8.800,-
 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ          3.400,-
              - wydatki maj¹tkowe                                                                                            700,-
Rozdzia³ 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych
                                                                                                          9.200,-
               - wydatki bie¿¹ce                                                                                            9.200,-
 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ         9.200,-
Rozdzia³ 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
                                                                                                           1.500,-
               - wydatki bie¿¹ce                                                                                             1.500,-

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                      5.180,-
Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne                                           5.180,-
               - wydatki bie¿¹ce                                                                                            5.180,-
                 w tym wynagrodzenia                                                                                      180,-

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                                               5.500,-
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ                                 5.500,-
                - wydatki bie¿¹ce                                                                                          5.500,-

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                    500,-
Rozdzia³ 92601 Obiekty sportowe                                                                                   500,-
              - wydatki bie¿¹ce                                                                                               500,-

.
§ 4. Zwiêksza siê plan wydatków:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                                         285.000,-
Rozdzia³ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi
                                                                                                      285.000,-
               - wydatki inwestycyjne                                                                                285.000,-
                  w tym dotacje                                                                                          285.000,-

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                                           102.650,-
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne                           77.650,-
              - wydatki inwestycyjne                                                                                    77.650,-
Rozdzia³ 60095 Pozosta³a dzia³alno�æ                               25.000,-
              - wydatki inwestycyjne                                                                                    25.000,-

  Dzia³ 750 Administracja publiczna                                    21.878,-
  Rozdzia³ 75078 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
                                                                                                        21.878,-
                 - wydatki bie¿¹ce                                                                                         21.878,-

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa                                                                                                                   3.000,-

Rozdzia³ 75495 Pozosta³a dzia³alno�æ                                   3.000,-
              - wydatki bie¿¹ce                                                                                               3.000,-
                  w tym dotacje                                                                                                3.000,-

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                                           27.163,-
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                                   25.663,-
              - wydatki bie¿¹ce                                                                                              25.663,-
                w tym  wynagrodzenia                                                                                    9.600,-
Rozdzia³ 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
                                                                                                             1.500,-
                - wydatki bie¿¹ce                                                                                             1.500,-
                   w tym dotacje                                                                                               1.500,-

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                                                                             1.717,-
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                                  1.717,-
                 - wydatki bie¿¹ce                                                                                            1.717,-

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                      4.700,-
Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne                                           4.700,-
                - wydatki bie¿¹ce                                                                                              4.700,-
                w tym wynagrodzenia                                                                                        4.100,-

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                                          25.250,-
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ                              25.250,-
               - wydatki bie¿¹ce                                                                                              25.250,-

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    2.000,-
Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby2.000,
               - wydatki bie¿¹ce                                                                                               2.000,-
                  w tym dotacje                                                                                                 2.000,-

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                    8.842,-
Rozdzia³ 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ                                         8.842,-
              - wydatki bie¿¹ce                                                                                                            8.842,-
                 w tym dotacje                                                                                                 8.842-

§ 5. Zmienia siê za³¹cznik nr 8 do uchwa³y bud¿etowej dotycz¹cy
podmiotów otrzymuj¹cych dotacje na realizacjê zadañ publicznych.

Zwiêksza siê dotacje:

1. Zrzeszenie LZS w Lubszy                                                         8.842,-
2. Starostwo Powiatowe w Brzegu - dla policji                          3.000,-
3. GOK w Lubszy  - instytucja kultury                                                    2.000,-
4. Gmina  Namys³ów                                                                       1.500,-

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

§ 8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubszy

Maria Jarecka
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (  Dz.U. z 2001r.  Nr 142 poz.1591; 2002r. Nr
23, poz.220 )  oraz art.109 ustawy z dnia 26  listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr155, poz. 1014 z pó�n.zm.)- Rada Gminy w
Lubszy uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Zwiêksza siê plan dochodów.

  Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa                        24.484,35

 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na    realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami                                                            24.484,35

  Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa                                                                                                            3.254,-

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê        zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych                         3.254,-

 Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od oso fizycznych i od
Innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej   62.900,-

 - podatek od nieruchomo�ci                                                       62.900,-

    Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                                               15.686,-
                    - wp³ywy z ró¿nych dochodów                                                  15.686,-

     Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                                                       62.431,-
 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê

w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                                                        43.965,-
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie¿¹ce realizo-

wane na podstawie porozumieñ miêdzy  jednostkami samorz¹du
terytorialnego                                                                                           18.466,-

     Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                                           15.687,-
  - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na   realizacjê

zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji   rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami                                                                    353,-

- dotacje celowe otrzymane bud¿etu pañstwa na    realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                                                       15.334,-

 § 2.   Zmniejsza siê plan wydatków:

           Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                                                     8.250,-
           Rozdzia³ 01008 Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ meliora-

cji     wodnych                                                                                             8.250,-
                          - wydatki bie¿¹ce                                                               8.250,-

  Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                                                         5.000,-
 Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne                                         5.000,-
                         - wydatki bie¿¹ce                                                                5.000,-

  Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa                                                                                                        4.300,-

Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne                                      4.300,-
                         - wydatki bie¿¹ce                                                                4.300,-
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Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                                            29.311,-
Rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                      29.311,-
                                    rezerwa celowa                                                       29.311,-

  Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                                                   11.800,-
  Rozdzia³ 80110 Gimnazja                                                              11.800,-
                         - wydatki bie¿¹ce                                                              11.800,-
 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ      11.800,-

 Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                                          13.700,-
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ                                             13.700,-
                         - wydatki bie¿¹ce                                                               13.700,-

§ 3 .   Zwiêksza siê plan wydatków:
 Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                                                          8.950,-
Rozdzia³ 60016  Drogi publiczne gminne                                          8.950,-
                         - wydatki bie¿¹ce                                                                 8.250,-
                         - wydatki maj¹tkowe                                                               700,-

  Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa                         24.484,35

Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów   i sejmików
województw oraz referenda gminne,   powiatowe i wojewódzkie

                                                                                                    24.484,35
                          - wydatki bie¿¹ce                                                              24.484,35

 Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa                                                                                                     16.700,-

Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne                                      16.700,-
                          - wydatki maj¹tkowe                                                          16.700,-

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                                                    112.835,-
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                                                 91.525,-
                          - wydatki bie¿¹ce                                                                87.255,-
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ          85.461,-
                          - wydatki maj¹tkowe                                                            4.270,-
 Rozdzia³ 80110 Gimnazja                                                                 14.810,-
                          - wydatki bie¿¹ce                                                                14.810,-
 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ          14.051,-
 Rozdzia³ 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³                                    6.500,-
                          - wydatki bie¿¹ce                                                                  6.500,-

    Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                                              22.724,-
  Rozdzia³ 85319O�rodki pomocy spo³ecznej                                       7.037,-
                          - wydatki bie¿¹ce                                                                  7.037,-
 Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                                               15.687,-
                           - wydatki bie¿¹ce                                                               15.687,-

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza               26.860,-
Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne                                                    17.700,-
                          - wydatki bie¿¹ce                                                               11.800,-
  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ        11.800,-
                          - wydatki maj¹tkowe                                                            5.900,-
 Rozdzia³ 85404 Przedszkola                                                                9.160,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                          9.160,-
 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ           8.760,-
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Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                                           14.900,-
Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg               14.900,-
                          - wydatki bie¿¹ce                                                                 5.700,-
                          - wydatki maj¹tkowe                                                            9.200,-

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  24.350,-
Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                                           24.350,-
                           - wydatki bie¿¹ce - dotacja                                               24.350,-

 Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                                                     5.000,-
 Rozdzia³ 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ                                               5.000,-
                         - wydatki bie¿¹ce - dotacja                                                  5.000,-

§ 4.     Zmienia siê za³¹cznik do bud¿etu nr 8 w sprawie wykazu
podmiotów   otrzymuj¹cych dotacje z bud¿etu w 2002 roku na realiza-
cjê zadañ  publicznych.

 Zwiêksza siê dotacjê dla Gminnego O�rodka Kultury
                                                                                         o kwotê  24.350,-
Zwiêksza siê dotacje dla Stowarzyszenia LZS o kwotê 5.000,-

§ 5. Zmienia siê za³¹cznik do bud¿etu nr 6 w sprawie wielolet-
niego planu   inwestycyjnego w zakresie wydatków roku 2002.

ZWIÊKSZENIE PLANU:

Nazwa zadania                                                               Kwota

 " Zakup zmywarko-wyparzarki"                                                 5.900,-
  "Modernizacja poddasza - PSP Lubsza"                             4.270,-
   "Modernizacja instalacji grzewczej - OSP Dobrzyñ"         16.700,-
  " O�wietlenie uliczne"                                                                 9.200,-
  " Modernizacja i przebudowa drogi gminnej - Lubicz"          700,-

§ 6  Zmienia siê za³¹cznik do bud¿etu nr 9 -  plan ZGK Lubsza
              Zwiêksza siê plan przychodów o kwotê    68.000,-
              Zwiêksza siê plan rozchodów o kwotê      68.000,-

§ 7.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubszy

Maria Jarecka

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132,
poz. 622 ; 1997 r. Nr 60 poz. 3 69, Nr 121 póz. 770; 2000 r. Nr 22
poz. 272; 2001 r. Nr 100 poz. 1085,  Nr 154 poz. 1800)-Rada
Gminy w Lubrzy uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XXV/194/97 Rady Gminy w Lubrzy z dnia
25 czerwca 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad rozliczania
�wiadczonych us³ug usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych oraz ustalenia stawek op³at za te us³ugi, wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 2, pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
"uiszczaæ op³atê brutto w wysoko�ci 3,00 z³ miesiêcznie

od ka¿dej zamieszka³ej w nieruchomo�ci osoby" (cena netto
2,80 z³ + 7% VAT = 3,00 z³ brutto),

2) po § 2 dodaje siê § 2a w brzmieniu :
"jednostki organizacyjne nie prowadz¹ce dzia³alno�ci go-

spodarczej bêd¹ uiszczaæ op³atê zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ nor-
m¹ przeliczeniow¹:

- 0,01 m3 od m2 powierzchni biur, szko³y, przedszkoli, przy-
chodni,
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Uchwa³a Nr II/15/2002
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 12 grudnia 2002 r.

 o zmianie uchwa³y w sprawie szczegó³owych zasad rozliczania �wiadczenia us³ug usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz ustalenia stawek za te us³ugi.

-0,02 m3 od m2 powierzchni sklepów, hurtowni, barów, re-
stauracji, zak³adów rzemie�lniczych.

Cena wywozu 1m3  dla wy¿ej wymienionych jednostek or-
ganizacyjnych nie prowadz¹cych dzia³alno�ci gospodarczej oraz
podmiotów gospodarczych wynosi 28,00 z³ netto.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

   §3. Traci moc § 1 uchwa³y Nr XXV/211/2001   Rady Gmi-
ny w Lubrzy z dnia 28 listopada 2001 r. o zmianie uchwa³y w
sprawie szczegó³owych zasad rozliczania �wiadczonych us³ug
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz usta-
lenia stawek op³at za te us³ugi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412 ,Nr 111, poz. 1279; 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268; 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.
1804; 2002r. Nr 25 poz. 253   i Nr  113 poz. 984 ) - Rada Gminy w
Tarnowie Opolskim  uchwala,  co nastêpuje:

DZIA£  I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Tarnów Opolski, zwany dalej planem.

2. Plan  obejmuje tereny istniej¹cego i przewidywanego
zainwestowania wsi Tarnów Opolski w granicach okre�lonych
na rysunku planu.

 § 2.Ustalenia przestrzenne planu odpowiadaj¹ kierun-
kom zagospodarowania przestrzennego, okre�lonym w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarnów Opolski,  przyjêtym uchwa³¹ Nr XIV/91/99  Rady
Gminy Tarnowie Opolskim  z dnia 30 grudnia 1999 r.

§ 3.Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
integracja dzia³añ podejmowanych w jego obszarze oraz ukie-
runkowanie po¿¹danych przekszta³ceñ,  zmierzaj¹cych do:

1) zwiêkszenia liczby mieszkañców  do ok. 5000.
2) poprawy stanu technicznego wyposa¿enia wsi i dotych-

czasowych warunków zamieszkiwania
3) aktywizacji gospodarczej wsi, przy równoczesnym prze-

strzeganiu zasady zrównowa¿onego rozwoju i  minimalizacji
konfliktów  przestrzennych

4) rozwoju przemys³u  oraz innych form dzia³alno�ci go-
spodarczej z wykorzystaniem  lokalnych  zasobów  pracy, surow-
ców oraz walorów  komunikacyjnych  gminy

5) rozwoju us³ug i urz¹dzeñ dla obs³ugi mieszkañców wsi
i gminy

6) ochrony  �rodowiska naturalnego i kulturowego .

§ 4.1. Przedmiotem ustaleñ  planu  s¹  tereny  zainwesto-
wane oraz wyznaczone pod rozwój wsi w studium uwarunko-
wañ i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy
Tarnów Opolski, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN
2) tereny zabudowy wielorodzinnej - MW
3) tereny zabudowy   rolniczej (zagrodowej) -  MR
4) tereny us³ug publicznych, w tym:
- UO    tereny us³ug  o�wiaty  i wychowania
- UA    tereny administracji publicznej
- UW   tereny us³ug  wyznaniowych,
- UK    tereny us³ug kultury

314

 Uchwa³a Nr III/16 /2002
Rady  Gminy  w   Tarnowie Opolskim

  z  dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski.

- US    tereny us³ug sportu i rekreacji
- UZ    tereny us³ug zdrowia i opieki spo³ecznej
- UI     tereny innych us³ug publicznych,
- UP    tereny us³ug publicznych nie zdefiniowanych,
5) tereny us³ug komercyjnych -  UC,  w   tym:
- UCt    tereny us³ug turystyki  i sportu
- UCk   tereny us³ug komercyjnych z dopuszczeniem uci¹¿-

liwych us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ transportu
6) tereny przemys³u i sk³adów - PS
7) tereny wielobran¿owej dzia³alno�ci gospodarczej  -    DG
8) tereny specjalistycznej  produkcji rolniczej  - RP
9) tereny u¿ytków rolnych  -  R
10) tereny zalesieñ ma³o warto�ciowych gruntów rolnych - ZL
11) tereny lasów -  LS
12) tereny zieleni publicznej  - ZP
13) tereny zieleni izolacyjnej - ZI
14) tereny cmentarzy - ZC
15) tereny ogrodów dzia³kowych - ZD
16) tereny  komunikacji drogowej i gara¿y  - KZ, KL, KD, KP,

KW, KX,  KS
17) tereny komunikacji kolejowej - KK
18) tereny  i  urz¹dzenia  infrastruktury komunalnej i tech-

nicznej - GK, WZ, W, EE, ET, EP, EG, EGs, UT, EC, NO, Ks, Kd.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe i  dopuszczalne oraz wa-
runki tego  dopuszczenia

2) warunki zabudowy i zagospodarowania
3) zasady obs³ugi w zakresie  infrastruktury komunalnej
4) zasady ochrony �rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi
5) zasady   ochrony �rodowiska kulturowego.

§ 5.1. W granicach  planu    przeznacza  siê na cele zwi¹-
zane z zabudow¹ mieszkaniow¹, infrastruktur¹ spo³eczn¹, us³u-
gami, przemys³em, dzia³alno�ci¹  gospodarcz¹, infrastruktur¹
techniczn¹ i komunikacj¹ grunty rolne klas IV, V, VI i grunty le�ne
objête zgodami:

1) grunty rolne IV  klasy, objête zgod¹ Ministra   Rolnictwa
i  Gospodarki ¯ywno�ciowej nr GZU. pg.0602/Z-53797/6/90 z
dnia 28 lutego 1990 r.

2) grunty rolne kl. V i VI,  objête zgod¹ Wydzia³u Geodezji i
Gospodarki Gruntami Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu nr
G. IX.7017/TO-5/90 z dnia 19 marca 1990 r.

3) grunty le�ne, objête zgod¹ Ministra Ochrony �rodowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa nr P - 2-2120/156/89 z
dnia  12 lutego 1990 r.

2. Pozosta³e tereny przeznaczone do zainwestowania,
stanowi¹ce grunty rolne IV   klasy bonitacyjnej  oraz  V i VI pocho-
dzenia nieorganicznego, nie wymagaj¹ uzyskania zgód  na prze-
znaczenie na cele nierolnicze.

3. Do czasu zrealizowania ustaleñ planu, grunty wymie-
nione w ust. 1 i 2  nale¿y u¿ytkowaæ w dotychczasowy sposób.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 12 - 742 -     Poz. 314

§ 6.1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej   uchwa³y.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami, okre�lonymi na rysunku
planu s¹:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
b¹d� ró¿nych zasadach zagospodarowania

2) linie zabudowy  -  obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne
3) kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej.

§ 7.Okre�lenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:

1) przeznaczenie podstawowe albo  podstawowa funk-
cja terenu - przewa¿aj¹ce przeznaczenie  terenu,  wyznaczone
liniami rozgraniczaj¹cymi

2) przeznaczenie dopuszczalne - przeznaczenie drugo-
rzêdne, mo¿liwe przy spe³nieniu   warunków ustalonych planem

3) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - urz¹dzenia tech-
niczne (naziemne i podziemne),  obiekty  gospodarcze, us³ugo-
we  i  inne,  zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹ terenu lub   pe³ni¹ce
wobec niej s³u¿ebn¹   rolê

4) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - �ci�le okre�lone na
rysunku planu  usytuowanie �ciany  budynku wzglêdem linii
rozgraniczaj¹cej pas drogowy

5) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia okre�laj¹ca
dopuszczalne zbli¿enie �cian budynku do granic dzia³ki

6) zabudowa zagrodowa - zabudowa ³¹cz¹ca funkcjê
mieszkaniow¹ z rolnicz¹, wyj¹tkowo równie¿  us³ugow¹

7) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko  -  inwestycje i inne  dzia³ania okre�lone w przepi-
sie szczególnym, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³y-
waniu na �rodowisko jest zawsze wymagane albo mo¿e byæ
stwierdzone przez w³a�ciwy organ

8) uci¹¿liwe us³ugi i obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ trans-
portu - warsztaty blacharskie i lakiernicze,  bazy transportowe i
sprzêtowe, stacje paliw

9) us³ugi o charakterze nieuci¹¿liwym - dzia³alno�æ w
zakresie rzemios³a, handlu i innych us³ug, nie zaliczona do przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, tak-
¿e takich dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia-
³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ wymagany przez w³a�ciwy or-
gan, oraz nie powoduj¹ca uci¹¿liwo�ci na s¹siednich terenach
zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i us³ug publicznych, w
szczególno�ci:

a. emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre�lone
w planie,  w tym ha³asu od obs³uguj¹cych �rodków transportu

b. przekraczania dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ substan-
cji zanieczyszczaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych
zapachów

c. konieczno�ci korzystania z transportu pojazdami o do-
puszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony

10) deszczowanie �cieków rolniczych - rozprowadzanie
�cieków rolniczych za pomoc¹ ruroci¹gów i  sta³ych urz¹dzeñ

11) realizacja lokalnych celów publicznych - realizacja
inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi mieszkañców, których finansowa-
nie obci¹¿a w ca³o�ci lub w czê�ci bud¿et gminy (np. inwestycje
z zakresu  o�wiaty, sportu, dróg gminnych, sieci i niektórych
urz¹dzeñ infrastruktury  technicznej)

12) realizacja ponadlokalnych celów publicznych - re-
alizacja inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi mieszkañców, których fi-
nansowanie w ca³o�ci lub w czê�ci obci¹¿a   bud¿et samorz¹du
powiatowego lub wojewódzkiego albo bud¿et pañstwa

13) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi i Polskie Normy.

DZIA£  II
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia³ 1
Mieszkalnictwo

§ 8.Na ustalonych w planie terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej  obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zago-
spodarowania i standardy kszta³towania zabudowy :

1. MN - tereny przewa¿aj¹cej  zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wraz z ogrodami   przydomowymi:

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez
utrzymanie istniej¹cej zabudowy,  przebudowê,  wymianê,  bu-
dowê nowych budynków

2) budynki mieszkalne realizowaæ jako wolno stoj¹ce lub
bli�niacze

3) wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy:
a. do dwóch kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿yt-

kowego poddasza  -  w zabudowie  granicz¹cej   z ci¹giem
ulicznym ul. Dworcowej (od dworca kolejowego) i ul. Klimasa
(do skrzy¿owania z ul. Ko�ciuszki)

b. jedna kondygnacja naziemna, nie wliczaj¹c poddasza -
w pozosta³ej zabudowie MN

4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy w nowych zespo³ach
mieszkaniowych - w odleg³o�ci 6 m od ulic klasy lokalnej (KL) i
ci¹gów pieszojezdnych (KP)  lub wed³ug ustaleñ rysunku planu

5) linie nieprzekraczalne zabudowy - wed³ug  rysunku pla-
nu, w razie braku odpowiednich ustaleñ obowi¹zuj¹ odleg³o�ci:

a. 8 m od ulic zbiorczych (dróg powiatowych) klasy Z, ozna-
czonych symbolem KZ

b. 6 m  od ulic lokalnych (KL), dojazdowych (KD) i ci¹gów
pieszojezdnych (KP)

6) w istniej¹cych zespo³ach mieszkaniowych nale¿y utrzy-
maæ  dotychczasow¹ liniê zabudowy - wyznaczon¹ przez s¹-
siedni¹  zabudowê

7) dachy -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach 30 -
45o z dopuszczeniem u¿ytkowego wykorzystania poddaszy o
dowolnym rozwi¹zaniu do�wietlenia

8) uk³ad kalenic - jak w zabudowie s¹siedniej
9) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-

we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami
10) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, ogrody,

zieleñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 50 % powierzch-
ni dzia³ki jednorodzinnej oraz 30% powierzchni dzia³ki o funkcji
mieszkaniowo - us³ugowej

11) dopuszcza siê  pe³ne podpiwniczenie  budynków
12) poziom pod³ogi parteru ustala siê na wysoko�ci  0,5 -

0,8 m od powierzchni terenu.

2. Na obszarach  o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê :

1) zabudowê szeregow¹, pod warunkiem przed³o¿enia
koncepcji programowo - przestrzennej ca³ego zespo³u miesz-
kaniowego

2) lokalizowanie budynków jednorodzinnych z wbudowa-
nymi pomieszczeniami us³ugowymi lub przeznaczonymi do in-
nej dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿liwym, o
powierzchni nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej
budynku   mieszkalnego

3) realizacjê nie wiêcej ni¿ jednego obiektu towarzysz¹cej
zabudowy gospodarczej, w tym wolno stoj¹cego  gara¿u, dosto-
sowanej stylem i skal¹ do budynku mieszkalnego
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4) sytuowanie w granicach dzia³ki bezodp³ywowych urz¹-
dzeñ do gromadzenia �cieków - do czasu  realizacji systemu
kanalizacji zbiorowej.

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala siê zasady
i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane:

1) minimalna powierzchnia dzia³ki jednorodzinnej w za-
budowie wolno stoj¹cej  - 700 m2  przy szeroko�ci  dzia³ki mie-
rzonej w linii zabudowy min. 18 m,  w zabudowie bli�niaczej
odpowiednio  -  min.  400 m2  i  12 m, w zabudowie szeregowej
- min.  300 m2  przy szeroko�ci  dzia³ki dostosowanej do potrzeb

2) podzia³  na dzia³ki przeprowadziæ zgodnie z ustaleniami
rysunku planu

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê korektê
linii rozgraniczaj¹cych  dzia³ki, pod warunkiem zachowania mi-
nimalnej powierzchni i szeroko�ci, okre�lonych w punkcie 1

4) na terenach MN w obrêbie istniej¹cej zabudowy, dla
których plan nie ustala podzia³u na dzia³ki budowlane, dopusz-
cza siê wydzielanie nowych dzia³ek zabudowy jednorodzinnej
pod warunkiem  zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy,
minimalnej  powierzchni i szeroko�ci dzia³ki - okre�lonych w
punkcie 1 oraz dostêpu do drogi publicznej i sieci infrastruktu-
ralnych; dostêp do drogi publicznej mo¿e byæ realizowany drog¹
wewnêtrzn¹ (niepubliczn¹) obs³uguj¹c¹ nie wiêcej ni¿ 1dzia³kê.

4. W stosunku do zabudowy  sprzed 1945 r. przy ustalaniu
warunków zabudowy i  zagospodarowania terenu  uwzglêdniæ
warunki ochrony konserwatorskiej wed³ug  ustaleñ  § 37.

§ 9. Na ustalonych w planie terenach  zabudowy zagrodo-
wej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i stan-
dardy kszta³towania zabudowy :

1. MR  - tereny dominuj¹cej zabudowy zagrodowej  z udzia-
³em zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z ogrodami i
obiektami  s³u¿¹cymi  produkcji rolniczej:

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez
utrzymanie istniej¹cej zabudowy, przebudowê, wymianê, budo-
wê nowych budynków

2) wysoko�æ budynków nowych  i  przebudowywanych -
1 kondygnacja naziemna, nie wliczaj¹c  u¿ytkowego  poddasza

3) utrzymaæ dotychczasow¹ liniê zabudowy, wyznaczon¹
przez zabudowê s¹siedni¹

4) dachy -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach 30 -
45o z dopuszczeniem u¿ytkowego wykorzystania poddasza o
dowolnym rozwi¹zaniu do�wietlenia, uk³ad kalenic jak w zabu-
dowie s¹siedniej

5) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-
we,  ogrodzenia - stosowaæ   zgodnie z regionalnymi tradycjami

6) powierzchnia dzia³ki w zabudowie zagrodowej - sto-
sownie do potrzeb

7) gara¿e i miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie
odpowiedniej dla funkcji terenu  - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki

8) zabudowê gospodarcz¹ dostosowaæ skal¹ i stylem do
budynku mieszkalnego, odstêpstwo dopuszcza siê w przypad-
kach uzasadnionych potrzebami technologicznymi, tak¿e w za-
kresie wysoko�ci.

2. Na obszarach o których mowa w ust. 1  dopuszcza siê:

1) przekszta³cenia funkcji podstawowej istniej¹cych bu-
dynków i urz¹dzeñ na us³ugow¹ i wytwórcz¹ a tak¿e lokalizacjê
nowych obiektów us³ug komercyjnych

2) chów i hodowlê zwierz¹t,  z wyj¹tkiem zwierz¹t futerkowych
miêso¿ernych, w obiektach o maksymalnej obsadzie 49 DJP (du-

¿ych jednostek przeliczeniowych wg przepisu szczególnego) pod
warunkiem nieprzekraczania standardów jako�ciowych powie-
trza, w tym zapachowych, okre�lonych w przepisie szczególnym
- na przyleg³ych terenach MN, MR oraz us³ug publicznych i ko-
mercyjnych

3) wydzielanie dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹ przy zachowaniu zasad okre�lonych w  § 8 ust. 3  pkt 1 i 4.

3. Ustalenia § 8 ust. 4 stosuje siê odpowiednio.

§ 10. Plan ustala tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej,  na  których obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce  zasady zabudo-
wy i zagospodarowania:

MW  - tereny zabudowy wielorodzinnej z obiektami  i urz¹-
dzeniami towarzysz¹cymi :

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje w istniej¹cych zespo-
³ach MW przy ul. Zak³adowej i ul. Skalnej  poprzez utrzymanie
zabudowy, remonty i  przebudowê budynków

2) dopuszcza siê przeznaczenie terenu  MW/MN  przy
ul. Zielonej  o powierzchni ok. 0,7 ha pod zabudowê jednoro-
dzinn¹ - je¿eli wyst¹pi taka potrzeba

3) wysoko�æ nowej  i przebudowywanej zabudowy - do
4 kondygnacji naziemnych, dachy strome dwu lub wielospadowe

4) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ  zieleñ pu-
bliczn¹ z obiektami i urz¹dzeniami ma³ej architektury  oraz od-
powiedni¹ liczbê miejsc postojowych dla pojazdów

5) dopuszcza siê lokalizowanie budynków wielorodzinnych
z wbudowanymi pomieszczeniami us³ugowymi lub przeznaczo-
nymi do innej dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿-
liwym.

Rozdzia³ 2
Us³ugi

§ 11. 1. Ustala siê tereny us³ug publicznych z urz¹dzenia-
mi towarzysz¹cymi :

1) UO    -  us³ugi o�wiaty i wychowania
2) UW  -  us³ugi wyznaniowe (ko�ció³ katolicki)
3) UZ    -  us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej
4) UK   -  us³ugi kultury
5) UA   -  administracja publiczna
6) UI    -   inne us³ugi publiczne (stra¿ po¿arna)
7) UP   -  us³ugi publiczne nie zdefiniowane
8) US   -  us³ugi sportu i rekreacji.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala siê:

1) utrzymanie dotychczasowego  przeznaczenia  z mo¿li-
wo�ci¹  przebudowy, rozbudowy  istniej¹cych obiektów z zastrze-
¿eniem   odpowiednich przepisów  § 36 i 37

2) budowê nowych obiektów us³ugowych oraz obiektów
towarzysz¹cych, wzbogacaj¹cych funkcjê podstawow¹.

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1, pkt 1-7 jako obo-
wi¹zuj¹ce zasady zabudowy i    zagospodarowania terenu usta-
la siê:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a. w nowo wyznaczonych terenach:  w odleg³o�ci 8 m od

ulic KZ i 6 m od ulic i dróg pozosta³ych
b. w zabudowie istniej¹cej:  wyznaczona  dotychczasow¹

zabudow¹
2) nowe budynki powinny nawi¹zywaæ skal¹, ukszta³towa-

niem bry³y i materia³em do otaczaj¹cej   zabudowy
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3) wysoko�æ zabudowy :
a. na terenach US  - jedna kondygnacja naziemna nie

wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego
b. na pozosta³ych terenach us³ug publicznych - do 2 kon-

dygnacji naziemnych  nie wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego
4) zalecane dachy strome dwu lub wielospadowe
5) w granicach dzia³ki w miarê istniej¹cych mo¿liwo�ci i

stosownie do funkcji  lokalizowaæ miejsca postojowe dla pojaz-
dów - w tym wydzielone dla osób niepe³nosprawnych.

4. Na  terenach  o których mowa w ust. 1, pkt 1 - 7  dopusz-
cza siê zmianê przeznaczenia - z wyj¹tkiem terenu UW    na inne
us³ugi o charakterze publicznym.

5. Dopuszcza siê powiêkszenie terenu UO, obejmuj¹ce-
go szko³ê  podstawow¹ z gimnazjum kosztem przyleg³ych tere-
nów zieleni publicznej ZP/UO w rozmiarach nie przekraczaj¹-
cych 50% terenu ZP/UO.

6. Wyznaczone tereny us³ug sportu US  przeznacza siê dla obiek-
tów sportu kwalifikowanego: boisk sportowych, hali sportowo - wido-
wiskowej, basenu krytego  i otwartego, sztucznego lodowiska.

7. W granicach terenów US, okre�lonych  w planie przewi-
duje siê ponadto realizacjê:

1) obiektów higieniczno - sanitarnych i odnowy biologicznej,
2) zieleni towarzysz¹cej,
3) parkingów .

8. Realizacjê inwestycji na terenie US  przy ul. Nakielskiej
przeprowadziæ w oparciu o projekt zagospodarowania ca³ego
terenu lub przyjêt¹ koncepcjê programowo - przestrzenn¹.

§ 12. 1. Ustala siê tereny us³ug komercyjnych z urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) UC  -    us³ugi handlu, gastronomii, rzemios³a, inne - z
wy³¹czeniem uci¹¿liwych us³ug i obiektów  zwi¹zanych z  obs³u-
g¹ transportu

2) UCk -   us³ugi handlu, gastronomii, rzemios³a, inne - z do-
puszczeniem uci¹¿liwych us³ug zwi¹zanych  z  obs³ug¹ transportu

3) UCt  -   us³ugi komercyjne turystyki i sportu  - campingi,
urz¹dzenia sportowo - rekreacyjne obiekty hotelowe i gastrono-
miczne, z dopuszczeniem stajni, padoków i innych urz¹dzeñ tu-
rystyki kwalifikowanej.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania na terenach
UC i UCk ustala siê nastêpuj¹co:

1) nieprzekraczalne linie  zabudowy
a. w nowo wyznaczonych terenach: w odleg³o�ci 8 m od

ulic i dróg KZ i 6 m od pozosta³ych ulic i dróg
b. w zabudowie istniej¹cej:  wyznaczone dotychczasow¹

zabudow¹
2) wysoko�æ obiektów  kubaturowych - do 2 kondygnacji

naziemnych nie wliczaj¹c poddaszy u¿ytkowych, nie wiêksza jed-
nak ni¿ 9 m, licz¹c  od poziomu terenu do kalenicy

3) dachy  -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach 30
- 45o lub podobnych jak w istniej¹cej zabudowie s¹siedniej

4) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-
we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami

5) miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowied-
niej dla funkcji terenu - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki

6) powierzchnia biologicznie czynna  (trawniki, zieleñ
ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 30 % powierzchni
dzia³ki

7) wielko�æ dzia³ki - odpowiednio do potrzeb i istniej¹cych
mo¿liwo�ci

8) zakazuje  siê  lokalizacji  przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na   �rodowisko

9) dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego na
potrzeby w³a�ciciela z wy³¹czeniem terenu  stacji paliw.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania  dla terenów
UCt  s¹ nastêpuj¹ce:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy - 20 m od przyleg³ej
ul. Nakielskiej oraz 10 m od ul. Ogórkowej

2) wysoko�æ zabudowy kubaturowej - 1 kondygnacja nie
wliczaj¹c poddaszy u¿ytkowych, dachy strome dwu   lub wielo-
spadowe

3) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-
we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami

4) w granicach dzia³ki przewidzieæ odpowiedni¹ liczbê
miejsc postojowych dla pojazdów, urz¹dzonych wzd³u¿ przyle-
g³ych dróg

5) powierzchnia przyrodniczo - czynna powinna zajmowaæ
nie mniej ni¿ 75 % ca³o�ci terenu

6) dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego dla
w³a�ciciela

7) inwestycje na  terenach UCt  realizowaæ w oparciu o
projekt zagospodarowania, obejmuj¹cy ca³o�æ ka¿dego z wy-
dzielonych w planie terenów .

Rozdzia³ 3
Przemys³ i dzia³alno�æ gospodarcza

§ 13. Plan ustala  tereny przemys³owo - sk³adowe i tereny
mniejszych form dzia³alno�ci gospodarczej  oraz zasady ich za-
budowy i zagospodarowania:

1.  PS - tereny przemys³owo - sk³adowe  z podstawowym
przeznaczeniem pod zak³ady produkcyjne, bazy, sk³ady i maga-
zyny, zalecana jest zorganizowana dzia³alno�æ inwestycyjna,
obejmuj¹ca ca³o�æ lub  wiêksz¹ czê�æ terenu :

1) linie zabudowy nieprzekraczalne  oraz kierunki dostêp-
no�ci   komunikacyjnej  ustala    rysunek planu

2) wysoko�æ zabudowy  produkcyjnej i magazynowej - do
12 m, chyba ¿e wzglêdy technologiczne wymagaæ bêd¹  wiêk-
szej

3) wysoko�æ budynków administracyjnych i socjalnych -
do 2 kondygnacji naziemnych

4) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ:
a. miejsca postojowe w liczbie odpowiedniej do funkcji

terenu, równie¿ dla osób niepe³nosprawnych
b. zieleñ  urz¹dzon¹  na  min. 15 %   powierzchni
c. pasy zwartej  zieleni izolacyjnej �redniej i wysokiej z

udzia³em zimozielonej o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 10 m -
minimalne wymagania w tym zakresie okre�la rysunek planu

5) dopuszczenie do u¿ytkowania obiektów produkcyjnych
warunkuje siê wyposa¿eniem terenu w system kanalizacji

6) zakazuje siê lokalizacji:
a. przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ znacz¹ce za-

nieczyszczenie wód podziemnych
b. zabudowy mieszkaniowej.

2. DG  -  tereny wielobran¿owej dzia³alno�ci  gospodarczej :

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyleg³ych dróg i
ulic wed³ug ustaleñ rysunku planu
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2) wysoko�æ zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do 9 m
3) wysoko�æ budynków administracyjnych, socjalnych i

innych - do 2 kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿ytkowego
poddasza

4) dachy strome, dwu  lub wielospadowe
5) dopuszcza siê budowê budynków mieszkalnych lub

mieszkañ dla w³a�cicieli
6) od strony terenów zabudowy  mieszkaniowej i ulic  na-

le¿y  urz¹dziæ pasy zwartej zieleni izolacyjnej, �redniej i wysokiej
o szeroko�ci minimalnej 5 m,  zieleñ  urz¹dzona  powinna sta-
nowiæ nie mniej ni¿ 20 % powierzchni terenu

7) przewidzieæ miejsca postojowe w liczbie odpowiedniej
do funkcji terenu

8) zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych  zna-
cz¹co oddzia³ywaæ  na �rodowisko oraz przedsiêwziêæ mog¹-
cych spowodowaæ znacz¹ce zanieczyszczenie wód podziemnych

9) dopuszczenie do u¿ytkowania obiektów produkcyjnych
warunkuje siê wyposa¿eniem terenu w system kanalizacji.

§ 14. W granicach  terenów  DG, o których mowa w  § 13
ust. 2  dopuszcza siê inny podzia³ wewnêtrzny i obs³ugê komu-
nikacyjn¹ ni¿ na rysunku planu, w takim przypadku wymagane
jest  sporz¹dzenie koncepcji programowo - przestrzennej, umo¿-
liwiaj¹cej podejmowanie decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu,  koncepcja powinna okre�laæ:

1) uk³ad projektowanych dróg wewnêtrznych i powi¹zania
z  drogami publicznymi,

2) projektowany podzia³ funkcjonalny lub na dzia³ki,
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

Rozdzia³ 4
Zieleñ urz¹dzona

§ 15. 1. Plan ustala tereny zieleni urz¹dzonej:

1) ZP         -  tereny zieleni publicznej - zieleñce, skwery, park
2) ZP/KX   -  tereny zieleni publicznej z parkingami
3) ZD         -  tereny ogrodów dzia³kowych
4) ZC         - cmentarze
5) ZI          -  tereny zieleni izolacyjnej.

2. Wyznacza siê zespó³ zieleni parkowej ZP/UO w rejonie
ulic: Ko�ciuszki, Kopernika, �w. Marcina o powierzchni 2,0 ha ze
znacz¹cym udzia³em zieleni wysokiej, dopuszcza siê przezna-
czenie do 50 % powierzchni  na potrzeby przyleg³ego zespo³u
szkolnego UO.

3. Na pozosta³ych, ustalonych planem terenach ZP  po-
winna przewa¿aæ zieleñ �rednia i trawiasta.

4. Na terenach zieleni publicznej ZP/KX  powierzchnia
parkingów nie powinna zajmowaæ wiêcej ni¿      50 %.

5. Wyznacza siê tereny  ogrodów dzia³kowych ZD, na któ-
rych  obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) powierzchnia dzia³ek - do 500 m2

2) powierzchnia zabudowy altan - do 35 m2

3) wysoko�æ altan - 1 kondygnacja, nie wiêcej ni¿ 5 m,
dachy strome

4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i wodê oraz odpro-
wadzenie �cieków -  wed³ug ogólnych zasad, obowi¹zuj¹cych
na s¹siednich   terenach zabudowy mieszkaniowej

5) w zespole ogrodów przy ul. Klimasa dopuszcza siê
budowê budynku socjalno - administracyjnego, o wysoko�ci
1 kondygnacji.

6. Istniej¹cy cmentarz ZC przy ul. Cmentarnej podlega za-
mkniêciu po wykorzystaniu rezerwy powierzchni grzebalnej.

7. W  zagospodarowaniu  nowego cmentarza wyznanio-
wego ZC   uwzglêdniæ:

1) pola (kwatery)  grzebalne, komunikacjê wewnêtrzn¹,
kaplicê, zieleñ o za³o¿eniu   parkowym (ok. 25 % powierzchni),
czê�æ gospodarcz¹

2) ogrodzenie z trwa³ego materia³u, o wysoko�ci  1,5 - 2,0 m
3) zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej

poprzez przy³¹cze wodoci¹gowe  z  hydrantem naziemnym
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
5) urz¹dzenie  parkingu  KX - wed³ug ustaleñ  rysunku

planu
6) gromadzenie odpadów z pielêgnacji mogi³ - w konte-

nerach, wywóz na wysypisko .

8. Zieleñ izolacyjn¹ ZI realizowaæ obowi¹zkowo w grani-
cach ustalonych rysunkiem planu, w miarê potrzeb i mo¿liwo�ci
zaleca siê urz¹dzanie zieleni izolacyjnej tak¿e w innych miej-
scach, w nasadzeniach uwzglêdniæ szczególnie zieleñ �redni¹
o wysokiej gêsto�ci i odporno�ci na warunki przemys³owe,  z
udzia³em zieleni zimozielonej.

9. Zaleca siê realizacjê ci¹gów zieleni przyulicznej w li-
niach rozgraniczaj¹cych ulic Zawadzkiego - Cmentarnej, plano-
wanego centrum administracyjno - us³ugowego i obwodnicy
wschodniej.

10. Na terenach wymienionych w ust. 1 punkt 1 - 4 zaleca
siê realizacjê urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych, odpowied-
nich dla funkcji podstawowej - ma³ej architektury, o�wietlenia,
szaletów publicznych, w zespole zieleni parkowej ZP tak¿e urz¹-
dzeñ sportowo - rekreacyjnych, wodnych i kulturalnych.

Rozdzia³  5
Komunikacja

§ 16. 1. Sieæ obs³ugi komunikacyjnej terenów objêtych
planem tworz¹ drogi publiczne, oznaczone  symbolami :

1) KZ  -  droga powiatowa nr 27712 relacji  Przywory -
Ozimek,  klasy Z - zbiorcza, o wymaganej, minimalnej szeroko-
�ci w  liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m, w granicach planu znaj-
duje siê odcinek d³ugo�ci 3,6 km w ci¹gu ul. Dworcowej - Kli-
masa  o szeroko�ci w dotychczasowych i przyjêtych w planie
liniach rozgraniczaj¹cych ok. 10 - 15 m, oraz projektowany odci-
nek obwodnicy pó³nocnej Tarnowa Opolskiego o d³ugo�ci
2,1 km i szeroko�ci w liniach rozgraniczenia  - 30 m, w obrêbie
skrzy¿owañ wielopoziomowych  - 60 m,

2) KZ i KL -  drogi powiatowe klasy Z- zbiorcza,  L - lokalna
a. droga  powiatowa  nr 27750  relacji Tarnów Opolski -

Nak³o, klasy Z  szeroko�æ w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹-
cych 8 - 10 m,  planowana - 15 m, w granicach planu biegnie
odcinek tej drogi d³ugo�ci 1,8 km w ci¹gu ul. Nakielskiej

b. droga powiatowa  nr 27767 relacji Tarnów Opolski -
Otmice, klasy L o szeroko�ci w istniej¹cych   liniach rozgranicza-
j¹cych 8 - 10 m,  w granicach planu biegnie odcinek o d³ugo�ci
0,65  km w ci¹gu ul. Powstañców �l¹skich

3) KL - drogi gminne,  klasy  L  -  lokalne
a. ul.A. Zawadzkiego d³ugo�ci 1,35 km, szeroko�æ w ist-

niej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych - 16 m
b. ul.  Cmentarna,  d³ugo�æ 0,38 km,  szeroko�ci w istnie-

j¹cych liniach rozgraniczaj¹cych 12 - 16 m,  planowana - 16 m
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c. droga Tarnów Opolski - Kamieñ �l¹ski (planowane od-
tworzenie po likwidacji kopalni wapienia "Tarnów Opolski"),
d³ugo�æ w granicach planu 0,94 km, czê�ciowo w ci¹gu ul. �w.
Jacka, szeroko�æ w obecnych liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
planowana 12 m.

d. projektowana obwodnica zachodnia, o d³ugo�ci 2,1 km,
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 16 m, ze skrzy¿owa-
niem dwupoziomowym z lini¹ kolejow¹ relacji Wroc³aw - Bytom

e. planowana ulica w przed³u¿eniu istniej¹cej ul. Nakiel-
skiej - do obwodnicy zachodniej przez planowane centrum ad-
ministracyjno-us³ugowe, d³ugo�æ 0,6 km,  szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych - 12 m

f. planowana ulica, ³¹cz¹ca ul. Dworcow¹ z ulic¹ wymie-
nion¹ pod liter¹ e, d³ugo�ci 0,6 km i szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych - 12 m

g. ul. Nowa, d³ugo�æ 0,41 km, szeroko�æ w istniej¹cych i
planowanych liniach rozgraniczaj¹cych 10 - 12 m

4) KD -  ulice i drogi  klasy D  - dojazdowe, istniej¹ce i
projektowane, o wymaganej   i planowanej   szeroko�ci w li-
niach rozgraniczaj¹cych  - 10 m.

2. Plan przewiduje poprawê istniej¹cych warunków ko-
munikacji drogowej poprzez:

1) budowê nowych dróg  KL i  KD, w tym obwodnic pó³noc-
nej i zachodniej,  okre�lonych na rysunku planu i opisanych  w
ust. 1

2) likwidacjê skrzy¿owania jednopoziomowego z lini¹ ko-
lejow¹ Wroc³aw - Bytom w ci¹gu ul. Dworcowej i zast¹pienie go
pieszym  przej�ciem dwupoziomowym

3) likwidacjê skrzy¿owania jednopoziomowego z lini¹ ko-
lejow¹ Wroc³aw - Bytom w ci¹gu ul. �w. Jacka i bezpo�rednie
po³¹czenie ul. �w. Jacka z ul. Dworcow¹ przez obecne tereny
"Opolwapu"

4) budowê 2 skrzy¿owañ drogowych dwupoziomowych z
lini¹ kolejow¹ Wroc³aw - Bytom w ci¹gach obwodnic pó³nocnej
i zachodniej

5) remonty i modernizacje istniej¹cych dróg i skrzy¿owañ
KZ, KL, KD, w tym poszerzenie do uzyskania parametrów usta-
lonych klas, normowanych przepisem szczególnym.

3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych nale¿y
organizowaæ, zgodnie z ustalon¹ klas¹ drogi i zwi¹zanymi z ni¹
parametrami:

1) ruch ko³owy
2) ruch rowerowy (�cie¿ki rowerowe)
3) ruch pieszy (chodniki)
4) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej
5) infrastrukturê techniczn¹
6) zieleñ  przyuliczn¹.

4. Infrastrukturê techniczn¹ liniow¹ nie zwi¹zan¹ z drog¹ -
przewody wodoci¹gowe i kanalizacyjne, przewody sieci elektro-
energetycznej i telekomunikacyjnej -  prowadziæ w uk³adach
podziemnych.

§ 17. 1. Uzupe³niaj¹c¹ sieæ obs³ugi komunikacyjnej ob-
szaru objêtego planem tworz¹ drogi wewnêtrzne  i parkingi oraz
tereny gara¿y:

1) KW  -  drogi wewnêtrzne (gospodarcze, rolnicze i le-
�ne), w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych

2) KX    -   parkingi  ogólnie dostêpne
3) KS    -   tereny gara¿y z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

2. Ustalenia § 16 ust. 3 i 4 stosuje siê odpowiednio.

 § 18. Wyznacza siê kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej
terenów oznaczonych symbolami PS, DG, GK, ZC, US, UCt, UCk,
ZD  -  wed³ug rysunku planu.

§ 19. 1. Ustala siê tereny komunikacji kolejowej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem KK.

2. W granicach terenów KK przewiduje siê:

1) remonty i modernizacje urz¹dzeñ transportu kolejowe-
go, w tym wymianê podtorza i nawierzchni torowej

2) modernizacjê sieci trakcyjnej oraz urz¹dzeñ zabezpie-
czenia ruchu kolejowego i ³¹czno�ci

3) renowacje i budowê urz¹dzeñ odwadniaj¹cych
4) modernizacjê obiektów in¿ynieryjnych i budynków
5) budowê urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem o

których mowa w §  32 ust. 2
6) realizacjê skrzy¿owañ dwupoziomowych z drogami pu-

blicznymi, o których mowa w § 16 ust. 2 lit. b i d  i  zwi¹zan¹ z tym
likwidacjê istniej¹cych skrzy¿owañ jednopoziomowych z  zapo-
rami.

3. Wzd³u¿ terenów o których mowa w ust. 1 wskazuje siê
granice postulowanego przez zarz¹dcê kolei pasa rezerwy tere-
nu,  o szeroko�ci  25 m  od  osi  torów,  przeznaczonego dla
zasadniczej modernizacji linii kolejowej  E - 30 (nr 132)  relacji
Wroc³aw - Bytom.

Rozdzia³  6
Infrastruktura techniczna i komunalna

§ 20. 1. Wyznacza siê tereny obiektów i urz¹dzeñ gospo-
darki komunalnej:

1) GK   -  tereny bazy sprzêtowo - magazynowej gospodar-
ki komunalnej

2) WZ   -  tereny ujêæ i urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
3) NO   -  tereny urz¹dzeñ gospodarki �ciekowej.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyleg³ych ulic -
wed³ug  rysunku planu lub w liniach zabudowy istniej¹cej

2) wysoko�æ budynków administracyjnych i socjalnych -
do 2 kondygnacji, nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza

3) wysoko�æ zabudowy magazynowej i produkcyjnej - do
9 m, chyba ¿e wzglêdy technologiczne wymagaj¹ wiêkszej

4) zalecane dachy strome dwu i wielospadowe
5) od strony terenów zabudowy mieszkaniowej, cmenta-

rza i przyleg³ych ulic urz¹dziæ pasy zieleni izolacyjnej o szeroko-
�ci min. 5 m, zieleñ urz¹dzona powinna stanowiæ nie mniej ni¿
20% powierzchni terenu

6) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ miejsca po-
stojowe dla pojazdów w liczbie odpowiedniej dla funkcji terenu.

§ 21. 1. Ustala siê zasady zaopatrzenia obszaru planu w
energiê elektryczn¹:

1) w zakresie wysokich napiêæ - istniej¹cymi liniami na-
powietrznymi 110 kV:  GPZ     Groszowice - GPZ Tarnów Opolski
i GPZ Tarnów Opolski - GPZ "Gorwap"  Góra¿d¿e,     oznaczonymi
na rysunku planu symbolem EE 110 kV
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2) w zakresie �rednich napiêæ -  istniej¹cymi liniami na-
powietrznymi i kablowymi  15 kV, oznaczonymi na rysunku planu
symbolem EE 15 kV,

3) w zakresie niskich napiêæ - liniami napowietrznymi i
kablowymi z istniej¹cych stacji transformatorowych  15/0,4 kV,
oznaczonych na rysunku planu symbolem ET:

a.  Tarnów Nakielska (ubojnia)
b.  Tarnów Poprzeczna
c.  Tarnów Piekarnia
d.  Tarnów Wodoci¹gi 1
e.  Tarnów Wodoci¹gi 2
f.  Tarnów Wie�
g.  Tarnów Rozdzielnia
h.  Tarnów Nowa
i.  Tarnów Osiedle
j.  Tarnów Zielona
k.  Tarnów Klimasa
l.  Tarnów Jacka (poza obszarem planu)
m.  Tarnów Piaskowa
n.  Tarnów Py³ownia (poza granicami planu)
o.   Nak³o  Wie� (poza granicami planu)
p.  Kamieñ �l¹ski Ogórek (poza granicami planu).

2. Przewiduje siê rozbudowê sieci kablowych �rednich i
niskich napiêæ na wszystkich obszarach projektowanego zain-
westowania oraz modernizacjê istniej¹cych i realizacjê nowych
stacji transformatorowych  15/ 0,4 kV  w rejonach:

a. planowanego centrum administracyjno - us³ugowego
pomiêdzy ul. Kopernika i ul. �w. Marcina

b. planowanych zespo³ów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN i terenów GK przy ul. Cmentarnej

c. planowanych zespo³ów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN i terenów DG w okolicach ul. Celnej

d. planowanych  terenów DG przy ul. Nakielskiej
e. planowanego zespo³u zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej MN przy ul. Dworcowej i Skalnej
f. realizowanego i planowanego zespo³u zabudowy miesz-

kaniowej MN, we wschodniej czê�ci ul. Piaskowej
g. na terenie UCk u zbiegu ul. Klimasa i pó³nocnej obwod-

nicy
h. na terenie PS przy ul. �w. Jacka.

3. Stacje transformatorowe i linie o których mowa w ust 2
realizowaæ w miarê pojawiaj¹cych siê potrzeb w miejscach wy-
znaczonych na rysunku planu albo wed³ug koncepcji programo-
wo- przestrzennych i projektów zagospodarowania terenu  - bez
potrzeby zmian planu.

4. Istniej¹ce napowietrzne linie elektroenergetyczne �red-
nich i niskich napiêæ nale¿y w miarê potrzeb i mo¿liwo�ci ska-
blowaæ na odcinkach koliduj¹cych z planowanym zainwestowa-
niem, prowadzenie kabli w pasach ci¹gów komunikacyjnych i
liniach granicznych dzia³ek nie wymaga zmian planu.

§ 22. 1. Ustala siê zasady zaopatrzenia obszaru planu w
wodê:

1) dla celów bytowych, us³ugowych, produkcyjnych i prze-
ciwpo¿arowych - z ujêæ wodoci¹gu gminnego "Tarnów Opolski"
na terenie WZ, przewodami oznaczonymi na rysunku planu sym-
bolem W

2) dla celów przemys³owych na terenach PS - z ujêæ zak³a-
dowych, istniej¹cych na terenie �l¹skich Zak³adów Przemys³u
Wapienniczego "Opolwap",  zaleca siê tak¿e  wykorzystanie dla
tych celów wód pochodz¹cych z odwadniania okolicznych ko-
palñ wapienia.

2. Przewiduje siê rozbudowê istniej¹cej sieci wodoci¹go-
wej na terenach planowanego zainwestowania o nowe odcinki
sieci rozdzielczej w liniach rozgraniczenia projektowanych ulic.

§ 23. 1. W zakresie gospodarki �ciekowej ustala siê:

1) odprowadzenie �cieków  komunalnych  -  do  sieci ka-
nalizacyjnej grawitacyjno - t³ocznej i   miêdzygminnej oczyszczal-
ni   w  Kosorowicach, g³ówne przewody sieci oznaczono na ry-
sunku planu symbolem Ks

2) odprowadzenie wód opadowych - do sieci kanalizacji
deszczowej, której przewody oznaczono na rysunku planu sym-
bolem Kd lub kanalizacji komunalnej, wymienionej w punkcie 1

3) odprowadzenie �cieków przemys³owych - z terenów  PS,
DG, UC, UCk - do  sieci kanalizacyjnej o której  mowa w punkcie 1,
w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wska�ników zanie-
czyszczenia - po uprzednim podczyszczeniu w urz¹dzeniach za-
k ³adowych

4) odprowadzenie wód kopalnianych z kopalni wapienia
"Tarnów Opolski" - kolektorem kanalizacji deszczowej O 500 mm,
biegn¹cym przez obszar planu do oczyszczalni przy ul. Dworco-
wej i dalej do cieku Struga.

5) odprowadzenie �cieków z terenów UCt przy ul. Ogórko-
wej -  kolektorem t³ocznym do sieci kanalizacji sanitarnej w Tar-
nowie Opolskim, ew. lokalizacja przepompowni �cieków na grun-
tach rolnych V i VI kl. nie wymaga zmiany planu; ze wzglêdu na
odosobnienie tego terenu dopuszcza siê równie¿ realizacje in-
dywidualnych urz¹dzeñ utylizacji �cieków.

2. Na terenach oznaczonych symbolami MN, MR, UC i
us³ug publicznych dopuszcza siê  sytuowanie bezodp³ywowych
urz¹dzeñ do gromadzenia �cieków - do czasu pe³nej realizacji
planowanego systemu kanalizacji zbiorowej.

§ 24. 1. Ustala siê mo¿liwo�æ rozbudowy na obszarze pla-
nu istniej¹cej sieci rozdzielczej gazu, zasilanej z gazoci¹gu wy-
sokiego ci�nienia, relacji Zdzieszowice - Ozimek, oznaczonego
na rysunku planu symbolem EG DN 250 4 MPa, za po�rednic-
twem stacji redukcyjno- pomiarowej pierwszego stopnia, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem EGs.

2. Wzd³u¿ gazoci¹gu EG DN 250 4 MPa wyznacza siê  stre-
fê kontrolowan¹ o szeroko�ci 6 m (po 3 m z ka¿dej strony osi
ruroci¹gu); w strefie kontrolowanej, niezale¿nie od ustaleñ § 35
dotycz¹cych wymaganych odleg³o�ci podstawowych, nie nale¿y
wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sa-
dziæ drzew, oraz nie powinna byæ podejmowana ¿adna dzia³al-
no�æ mog¹ca zagroziæ trwa³o�ci gazoci¹gu podczas jego eks-
ploatacji.

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w energiê ciepln¹ plan ustala:

1) ogrzewanie z istniej¹cych (EC) i planowanych kot³owni
zbiorowych i zak³adowych na terenach oznaczonych symbolami
MW, UK, UZ, UO, UP, USt, UA,  RP, PS, DG, GK, po wype³nieniu
zobowi¹zañ formalnych, okre�lonych w przepisie szczególnym

2) ogrzewanie z indywidualnych �róde³  ciep³a - na pozo-
sta³ych terenach, zaleca siê stosowanie ekologicznych  no�ni-
ków  energii  (paliwa gazowe, olejowe, energia elektryczna).

§ 26. W zakresie telekomunikacji plan przewiduje:

1) rozbudowê istniej¹cej centrali telefonicznej, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem UT oraz kablowych sieci abo-
nenckich na terenach planowanego zainwestowania a tak¿e in-
stalacjê ogólnie dostêpnych kabin telefonicznych
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2) dopuszczenie budowy stacji telefonii komórkowej, z
wy³¹czeniem terenów MN, MW, MR, us³ug publicznych i komer-
cyjnych, terenów zieleni oraz obszarów i obiektów podlegaj¹-
cych ochronie konserwatorskiej, o których mowa w § 36.

§ 27. W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi ustala
siê:

1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i
zorganizowany system wywozu na wysypisko obs³uguj¹ce gmi-
nê

2) postêpowanie z odpadami przemys³owymi i niebez-
piecznymi - wed³ug decyzji  i uzgodnieñ w³a�ciwych organów,
wydanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach.

§ 28. 1. Przewody podziemne sieci wodoci¹gowych, ka-
nalizacyjnych,  gazowych, elektroenergetycznych i telekomuni-
kacyjnych  oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne �red-
nich i niskich napiêæ i telekomunikacyjne - nale¿y prowadziæ w
pasach  rozgraniczenia ulic i dróg.

2. Dopuszcza siê przeprowadzenie przewodów o których
mowa w ust. 1 przez nieruchomo�ci gruntowe s¹siaduj¹ce z
ulicami, je¿eli wymagaj¹ tego lokalne warunki - w uzgodnieniu z
w³a�cicielami tych nieruchomo�ci.

Rozdzia³ 7
Rolnictwo i le�nictwo

§ 29. 1. Plan ustala obszary rolniczej  przestrzeni produk-
cyjnej :

1) R   -  tereny u¿ytków rolnych
2) RP -  tereny specjalistycznej produkcji rolnej.

2. Na terenach u¿ytków rolnych, oznaczonych na rysunku
planu symbolem R, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania:

1) zachowanie  podstawowej funkcji terenów - uprawy
polowe

2) utrzymanie  istniej¹cych  zadrzewieñ i zakrzewieñ  �ród-
polnych a tak¿e wprowadzanie nowych - w zakresie nie zmienia-
j¹cym podstawowej funkcji terenu

3) utrzymanie w odpowiednim stanie rowów melioracyj-
nych i dróg gospodarczych

4) dopuszcza siê:
a) budowê  obiektów s³u¿¹cych produkcji rolnej z wy³¹cze-

niem gruntów rolnych klas I - III i terenów zadrzewieñ, pod wa-
runkiem dostêpu do drogi publicznej i niezbêdnych sieci infra-
struktury technicznej;

b) prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infra-
struktury technicznej       wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami, nie
powoduj¹ce trwa³ego przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze

c) zalesianie gruntów rolnych klas V i VI innych ni¿ wska-
zuje plan, je¿eli powierzchnia  pojedynczego kompleksu zale-
sieñ  nie przekracza 1 ha.

3.  Na terenach specjalistycznej produkcji rolniczej  RP -
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu sto-
suje siê odpowiednio warunki okre�lone w § 9  ust. 1 dla tere-
nów zabudowy zagrodowej MR

2) wielko�æ obsady i sposób hodowli zwierz¹t dostoso-
waæ do zakazu lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co

oddzia³ywaæ na �rodowisko dla których   zawsze wymagane jest
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz za-
kazu deszczowania �cieków rolniczych - ustalonych w § 31

3) dopuszcza siê przekszta³cenia i zmianê funkcji terenu
RP na inn¹, tak¿e nierolnicz¹ - z wyj¹tkiem przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, o których mowa w
punkcie 2.

§ 30. Na terenach lasów i planowanych zalesieñ, ozna-
czonych na rysunku planu odpowiednio symbolami LS i ZL obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) u¿ytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu, realizo-
wane wed³ug planu urz¹dzenia lasu

2) sk³ad gatunkowy planowanych nasadzeñ powinien
odpowiadaæ warunkom siedliskowym oraz byæ zbli¿ony do  ro-
�linno�ci  potencjalnej

3) dopuszcza siê budowê obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
gospodarce le�nej

4) wzd³u¿ gazoci¹gu  wysokiego ci�nienia  EG  DN 250 4 MPa
relacji Zdzieszowice - Ozimek, na odcinkach biegn¹cych przez
tereny lasów, wyznacza siê pas gruntu wolny od drzew i krze-
wów o szeroko�ci po 2 m z ka¿dej strony.

Rozdzia³  8
Ochrona �rodowiska naturalnego

§ 31. Plan okre�la - oprócz ustaleñ �ci�le adresowanych
- ogólne  zasady ochrony �rodowiska naturalnego, w szczegól-
no�ci wód podziemnych, elementu �rodowiska najbardziej za-
gro¿onego na  obszarze planu - znajduj¹cego siê w ca³o�ci    w
granicach g³ównego zbiornika  wód podziemnych (GZWP 333
Opole - Zawadzkie) oraz w znacznej czê�ci w granicach terenu
zewnêtrznego strefy ochrony po�redniej ujêcia wód podziem-
nych "Tarnów Opolski".

1. Zakazuje siê:
1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których przepis szczególny zawsze
wymaga sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko -
na ca³ym obszarze planu z wy³¹czeniem terenów przemys³u  PS

2) deszczowania �cieków rolniczych oraz wylewania �cie-
ków - na ca³ym obszarze planu; zakaz  nie dotyczy nawo¿enia
gruntów rolnych gnojówk¹

3) instalowania   przydomowych oczyszczalni �cieków oraz
wprowadzania �cieków do ziemi i wód - na ca³ym obszarze pla-
nu; zakaz instalowania indywidualnych urz¹dzeñ do utylizacji
�cieków nie obowi¹zuje na terenie UCt

4) dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze uci¹¿liwym -
na terenach MN, MW.

2. Powierzchnie zagro¿one zanieczyszczeniem produkta-
mi ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mog¹-
cymi przenikaæ do gruntu i wód podziemnych nale¿y uszczelniæ i
zabezpieczyæ przed sp³ywem zanieczyszczeñ na tereny przyleg³e.

3. Dopuszcza siê lokalizowanie przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których w³a�ciwy or-
gan mo¿e stwierdziæ obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia-
³ywaniu na �rodowisko, pod  warunkiem :

1) zgodno�ci charakteru przedsiêwziêcia  z ustalonym prze-
znaczeniem terenu

2) pozytywnego wyniku postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na �rodowisko, przeprowadzonego zgodnie z
wymaganiami przepisu szczególnego na etapie decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
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§ 32. 1. Ustala siê tereny na których obowi¹zuj¹ dopusz-
czalne, zró¿nicowane poziomy ha³asu, normowane w przepisie
szczególnym :

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN), terenach zabudowy wielorodzinnej (MW) i terenach zabu-
dowy zagrodowej (MR) - obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha-
³asu przewidziane dla terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹

2) na terenach us³ug o�wiaty i wychowania (UO) - obo-
wi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu przewidziane dla tere-
nów przeznaczonych pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielo-
godzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y

3) na terenie us³ug  opieki spo³ecznej (dom dziecka - UZ)
- obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu przewidziane dla
terenów przeznaczonych pod  szpitale i domy opieki spo³ecznej

2. W celu ograniczenia emisji ha³asu z istniej¹cych i po-
tencjalnych �róde³, plan wprowadza obowi¹zek:

1) zainstalowania ekranów akustycznych lub innych urz¹-
dzeñ wyciszaj¹cych wzd³u¿ odcinka linii kolejowej Wroc³aw -
Bytom, okre�lonego na rysunku planu

2) urz¹dzenia pasów zieleni izolacyjnej o których mowa w
§ 15 ust. 8.

§ 33. 1. Plan wskazuje orientacyjny zasiêg stref wystêpo-
wania elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego
o podwy¿szonym poziomie - wzd³u¿ istniej¹cych napowietrznych
linii elektroenergetycznych  EE 110kV,   o szeroko�ci  10 m od osi
tych linii.

2. W zbli¿eniach stref  o których mowa w ust. 1  do terenów
zabudowy mieszkaniowej zobowi¹zuje siê w³a�ciciela linii elek-
troenergetycznych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych
elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego w za-
kresie i z czêstotliwo�ci¹ okre�lon¹ w przepisie szczególnym, z
uwzglêdnieniem istniej¹cych i przysz³ych obiektów budowlanych.

3. Wyniki pomiarów o których mowa w ust. 2 mog¹ stano-
wiæ podstawê wyst¹pieñ do w³a�ciwych organów o ustanowie-
nie strefy ograniczonego u¿ytkowania.

§ 34. Wyznacza siê strefy ograniczeñ sanitarnych  w pro-
mieniu 50 m od istniej¹cego i planowanego cmentarza ZC w
których obowi¹zuje zakaz wznoszenia nowej zabudowy miesz-
kaniowej i innej - zwi¹zanej z produkcj¹ i dystrybucj¹ ¿ywno�ci.

§ 35. 1. Wyznacza siê  strefy bezpieczeñstwa  wzd³u¿ gazo-
ci¹gu wysokoprê¿nego  EG DN  - 250 4,0  MPa oraz od gazowej
stacji redukcyjno - pomiarowej EGs, o zmiennej szeroko�ci, za-
le¿nej od wymaganych odleg³o�ci podstawowych, liczonych od
osi gazoci¹gu:

a) do zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej -
20 m

b) do obiektów u¿yteczno�ci publicznej - 35 m
c) do wolno stoj¹cych budynków niemieszkalnych (stodo-

³y, gara¿e) - 15 m
d) do obiektów zak³adów przemys³owych  - 25 m
e) do parkingów  - 20 m
f) do stacji transformatorowych 15 kV  - 5 m
g) do podziemnych przewodów sieciowych maj¹cych po-

³¹czenie z pomieszczeniami dla ludzi  i zwierz¹t - 15 m,
h) do podziemnych przewodów sieciowych nie maj¹cych

po³¹czenia z pomieszczeniami  dla ludzi i zwierz¹t  - 5 m

i) do napowietrznych linii telekomunikacyjnych i linii elek-
troenergetycznych o napiêciu do 1 kV - 2 m

j) do napowietrznych linii  elektroenergetycznych  o napiê-
ciu 1 - 30 kV  - 5 m

k) do napowietrznych linii  elektroenergetycznych  o napiê-
ciu j 110 kV  - 10 m

l) do mostów i wiaduktów - 25 m .

2. W strefach o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje zakaz
budowy okre�lonych obiektów, ustalone odleg³o�ci podstawo-
we mog¹ byæ zmniejszone w przypadku zastosowania specjal-
nych zabezpieczeñ, okre�lonych w przepisie szczególnym

3. Odcinki gazoci¹gu, o którym mowa w ust. 1, w przypad-
ku  których nie s¹ zachowane  odleg³o�ci podstawowe od ist-
niej¹cej zabudowy - nale¿y konstrukcyjnie dostosowaæ do wy-
magañ przepisu szczególnego, dotycz¹cych odleg³o�ci zmniej-
szonych.

Rozdzia³ 9
Ochrona �rodowiska kulturowego

§ 36. Ustala siê  obiekty i obszary podlegaj¹ce ochronie
konserwatorskiej:

1. Obiekty prawnie chronione, wpisane do rejestru lub
ujête w ewidencji zabytków:

1) ko�ció³ parafialny p.w. �w. Marcina   (murowany 1445 r.,
XVIII w i 1913 r.),  nr rejestru 1989/73

2) ogrodzenie z kostnic¹ ko�cio³a parafialnego (murowa-
ne XVIII/XIX w)

3) cmentarz z 1902 r.  ul. Cmentarna
4) dawna karczma  ul. �w. Marcina 23,  mur.  XIX/ XX w.
5) dom mieszkalny  ul. Torowa 1, mur. 1898 r.
6) dom mieszkalny  ul. Torowa 2, mur. 1899 r.
7) dom mieszkalny  ul. Torowa 3, mur. 1904 r.
8) dom mieszkalny  ul. �w. Marcina 19,  mur. 1903 r.
9) kapliczka przydro¿na  ul. Powstañców �l. mur., ok.  po³.

XIX  w.
10) dom mieszkalny  ul. Dworcowa 9,  mur., 1 æw. XX w
11) budynek gospodarczy  ul. Klimasa 16, k. XIX w.
12) dom  "Rajsówka''  ul. J. Kani., mur., 1886 r .
13) dom mieszkalny  ul. Klimasa 40,  mur., XIX / XX w.
14) dom mieszkalny  ul. Koraszewskiego 2, mur., 1910 r .
15) dom mieszkalny  ul. Koraszewskiego 3, mur., 1910 r .
16) dom mieszkalny  ul. Koraszewskiego 6, mur., 1873 r.
17) dom mieszkalny  ul. Koraszewskiego 8, mur., 1909 r.
18) dom mieszkalny  ul. Koraszewskiego 24, mur., 1914 r.
19) dom mieszkalny  ul. Ko�ciuszki 13, mur., XIX / XX  w.
20) dom mieszkalny  ul. �w . Marcina 7, mur., pocz. XX w.
21) dom mieszkalny  ul. �w . Marcina 9, mur., k. XIX w.
22) dom mieszkalny  ul. �w . Marcina 11, mu., 1906 r.
23) budynek gospodarczy  ul. �w. Marcina 11, mur., 1906 r.
24) dom mieszkalny , ul. �w. Marcina 13, mur., 1894 r.
25) budynek gospodarczy, ul. �w. Marcina 13, mur., 1894 r.

26) stanowisko archeologiczne  nr  1  -  pradziejowy punkt
osadniczy oraz X-XII i XIV w stanowisko archeologiczne   nr 2   -
cmentarzysko z okresu rzymskiego

27) stanowisko archeologiczne   nr 3 -  osada z VIII-IX w.,
cmentarzysko z okresu rzymskiego, pradziejowy punkt osadni-
czy oraz kultury ³u¿yckiej i pó�no-�redniowieczny

28) stanowisko archeologiczne nr 4  -  punkt osadniczy,
pradzieje i pó�ne  �redniowiecze
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29) stanowisko archeologiczne  nr 7 -  cmentarzysko z
okresu rzymskiego

30) stanowisko archeologiczne nr 10  -  punkt osadniczy,
�redniowiecze

31) stanowisko archeologiczne nr 11 -  �lad osadniczy
kultury przeworskiej oraz �redniowieczny  punkt osadniczy

32) stanowisko archeologiczne nr 12  -  punkty osadnicze
- pradzieje, neolit, kultura ³u¿ycka, kultura przeworska, pó�ne
�redniowiecze

33) stanowisko archeologiczne  nr 13 -    punkty osadnicze
- pradzieje, pó�ne �redniowiecze

34) stanowisko archeologiczne nr 14 - punkty osadnicze -
kultura przeworska XI-XII w.               pó�ne  �redniowiecze

35) stanowisko archeologiczne nr 15  -  punkt osadniczy -
pó�ne �redniowiecze

36) stanowisko archeologiczne nr  16  -  punkty osadnicze
kultury przeworskiej  - XI XII w. oraz   XIV w.

37) stanowisko archeologiczne  nr 17  -  punkty osadnicze
- pradzieje i pó�ne �redniowiecze

38) stanowisko archeologiczne  nr 18  -  punkty osadnicze
- pradzieje i pó�ne �redniowiecze

39) stanowisko archeologiczne nr 19  -  punkty osadnicze
Xi - XII w. i pó�ne �redniowiecze

40) stanowisko archeologiczne nr 20 - punkty osadnicze -
kultura przeworska i pó�ne �redniowiecze

41) stanowisko archeologiczne nr 21  -  punkty osadnicze
- kultura przeworska, IX - X w. i pó�ne �redniowiecze

42) stanowisko archeologiczne nr 22  -  punkty osadnicze
- pradzieje  i pó�ne �redniowiecze

43) stanowisko archeologiczne nr 23 - punkty osadnicze -
kultura przeworska  i pó�ne �redniowiecze

44) stanowisko archeologiczne nr 24  -  pó�no �rednio-
wieczny punkt osadniczy

45) stanowisko archeologiczne nr 25  -  pó�no �rednio-
wieczny punkt osadniczy

46) stanowisko archeologiczne nr 26  -  pó�no �rednio-
wieczny punkt osadniczy

47) stanowisko archeologiczne nr 27  -  pó�no �rednio-
wieczny punkt osadniczy.

2. Obszar uk³adu urbanistycznego - osady ukszta³towanej
historycznie  - granice ustala rysunek planu.

§ 37. Ustala siê formy i zasady ochrony �rodowiska kultu-
rowego:

1. Zachowaæ niezmienion¹ formê architektoniczn¹  i w³a-
�ciwy stan techniczny obiektów ujêtych w rejestrze i ewidencji
zabytków, o których mowa w §  36 ust 1.

2. Rewaloryzacjê obiektów   o których  mowa w  § 36 ust.1
pkt 1-26  prowadziæ w uzgodnieniu z pañstwow¹  s³u¿b¹ ochro-
ny zabytków - na etapie projektowania i realizacji.

3. W obszarze zabytkowego uk³adu urbanistycznego ochro-
nie podlegaj¹ zachowane elementy dawnego uk³adu z uwzglêd-
nieniem zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy wed³ug ustaleñ rozdzia³u 1.

4. Wszelkie roboty ziemne na obszarze stanowisk arche-
ologicznych, b¹d� w ich pobli¿u nale¿y uzgadniaæ z pañstwow¹
s³u¿b¹ ochrony zabytków.

5. W przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych
nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ  pañstwow¹ s³u¿bê ochrony
zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich
zaleceniom.

DZIA£ III
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 38. Ustalenia planu dotycz¹ce terenów i obiektów ozna-
czonych w planie symbolami UA, UO, US, UZ, UP, UK, UI, GK,
ZC, ZP, WZ, NO, W, Ks, Kd, KD, KP, KX  oraz dróg gminnych nie
oznaczonych symbolami s³u¿¹ realizacji lokalnych celów publicz-
nych , których mowa w § 7  punkt 11.

§ 39. 1. Ustalenia planu dotycz¹ce terenów oznaczonych
symbolami KZ, KK oraz dróg powiatowych, oznaczonych sym-
bolem KL s³u¿¹ realizacji ponadlokalnych celów publicznych, o
których mowa w § 7  pkt 12.

2. Prawne skutki ustaleñ okre�lonych w ust 1 obci¹¿aj¹
w³a�ciwe jednostki samorz¹du terytorialnego lub bud¿et pañ-
stwa.

§ 40. Prawne skutki ustalenia w planie strefy kontrolowa-
nej i pasów wolnych od drzew i krzewów wzd³u¿ gazoci¹gu wy-
sokiego ci�nienia, o których mowa w § 28 ust. 2 i w § 30 ust. 4
oraz nakazów i ograniczeñ w pobli¿u linii elektroenergetycznych
wysokich napiêæ,  gazoci¹gu i gazowej stacji redukcyjno-po-
miarowej, o których mowa w § 33 i 35  obci¹¿aj¹   w³a�cicieli
wymienionych urz¹dzeñ sieciowych.

§ 41. Ustalenia planu dotycz¹ce pasa rezerwy terenu dla
modernizacji linii kolejowej nr 132 o którym mowa w § 19 ust. 3
nie maj¹ mocy prawa gminnego, postulowane przeznaczenie
terenu mo¿e nast¹piæ w drodze zmiany niniejszego planu albo spo-
rz¹dzenia odrêbnego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 42. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³a-
tê od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci  - w granicach terenów
oznaczonych w planie symbolami :

1) MN, MR   -  5%
2) UC, UCt, UCk, DG, PS   -  10%
3) dla pozosta³ych terenów w wysoko�ci  0%.

§ 43. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹
traci moc plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tar-
nów Opolski , zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/42/90  Gminnej Rady
w Tarnowie Opolskim  z dnia  6 grudnia 1990 r. z pó�niejszymi
zmianami.

§ 44. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi  Gminy
Tarnów Opolski .

§ 45. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy.

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

                                             Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jan Damboñ
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    Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  /Dz. U. z 2001 r.
Nr55, poz. 577; Dz . U. Nr  154, poz. 1800) w zwi¹zku z art. 115
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U.z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; 1999 r. Nr 38, poz.
360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255;  2000 r.
Nr 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, 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr200, poz. 1685, Nr
213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806) -  Sk³ad Orzekaj¹cy Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Wanda Mrowiec - przewodnicz¹cy
2. Jan Bryczek
3. Jan Uksik
opiniuje pozytywnie  mo¿liwo�æ (sfinansowania deficytu

bud¿etowego przedstawionego w uchwale bud¿etowej na 2003 rok
przez Radê Gminy Skarbimierz.

Uzasadnienie
W wyniku analizy przed³o¿onej do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu w dniu 3 stycznia 2003 r. uchwa³y Nr IV/25/
2002 Rady Gminy w Skarbimierzu z dnia 27 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 r., Sk³ad Orzekaj¹-
cy stwierdzi³, co nastêpuje:

Planowane w bud¿ecie gminy wydatki w wysoko�ci
10.380.925 z³ przewy¿szaj¹ planowane dochody w wysoko�ci
8.900.125 z³ o kwotê 1.480.800 z³ stanowi¹c¹ deficyt bud¿etowy.

Zgodnie z obowi¹zkiem wynikaj¹cym z art. 124 ust. 1 pkt 3
ustawy o finansach publicznych organ stanowi¹cy jednostki sa-
morz¹du terytorialnego okre�la w uchwale bud¿etowej �ród³a-
pokrycia deficytu bud¿etowego.

Rada Gminy zapisem zawartym w § 4 uchwa³y okre�li³a, i¿
deficyt bud¿etowy zostanie pokryty planowanym do zaci¹gniêcia
kredytem bankowym na finansowanie wydatków nie znajduj¹-
cych pokrycia w planowanych dochodach bud¿etowych. Wiel-
ko�æ kredytu ujêto w § 952 "Przychody z tyt. zaci¹gniêtych po¿y-
czek i kredytów na rynku krajowym"  w kwocie 2.000.000 z³.

Okre�lone przez Radê Gminy �ród³a pokrycia deficytu za-
wieraj¹ siê w tre�ci art. 112 ust. 2 ustawy o finansach publicz-
nych.
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Uchwa³a  Nr 5/2003

z dnia 20 stycznia 2003 r.

 Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie sfinansowania deficytu bud¿etowego, przedstawionego w uchwale bud¿etowej na 2003 rok przez Radê
Gminy Skarbimierz.

Niesp³acone zobowi¹zania finansowe gminy (wg za³¹cz-
nika do projektu bud¿etu na 2003 r. pt. "Rozliczenie d³ugu pu-
blicznego na dzieñ 1 stycznia 2003 r.") z tytu³u wcze�niej zaci¹-
gniêtych kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych wg stanu na 31
grudnia 2002 r. wynosz¹ ³¹cznie 2.075.993 z³ (raty kapita³owe).
Uwzglêdniaj¹c wielko�æ planowanego do zaci¹gniêcia w roku
2003 kredytu w wys. 2.000.000 z³, ³¹czna kwota przypadaj¹cych
do sp³aty rat kapita³owych (po uwzglêdnieniu przypadaj¹cych do
sp³aty w roku 2003) wyniesie na koniec roku 3.556.793 z³, co
stanowi 40,0% wielko�ci zaplanowanych na 2003 r. dochodów
bud¿etowych.

Wysoko�ci zobowi¹zañ finansowych dotycz¹ce sp³at rat
kapita³owych zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek oraz nale¿nych
odsetek od tych zobowi¹zañ przyjête do bud¿etu Gminy Skarbi-
mierz na 2003 rok spe³niaj¹ wymóg prawny zawarty w art. 113
ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczaj¹cy mo¿liwo�æ
wielko�ci sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿y-
czek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych z udzielonych
przez gminê porêczeñ wraz z nale¿nymi odsetkami od tych kre-
dytów i po¿yczek do wys. 15% planowanych na dany rok bud¿e-
towy dochodów gminy.

Na podstawie dokonanej analizy Sk³ad Orzekaj¹cy nie
dostrzega zagro¿eñ - w zwi¹zku z planowanym deficytem bud¿e-
towym - dla przestrzegania przepisów ustawy o finansach pu-
blicznych przy realizacji uchwalonego przez Radê Gminy bud¿e-
tu na rok 2003.

W zwi¹zku z powy¿szym, postanowiono jak w sentencji.
Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i w

trybie okre�lonym w art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicz-
nych.              .

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³a-
nie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Wanda Mrowiec
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    Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  / Dz.U. z 2001 r.
Nr55, poz. 577; Nr  154, poz. 1800,2002r. Nr 113, poz. 984) w
zwi¹zku z art. 115 ust. l pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U.z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.
1255;  2000 r. Nr 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 200,
poz. 1685) -  Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w osobach:

1. Arkadiusz Talik - przewodnicz¹cy
2. Ewa Kulbacka
3. Wojciech Or³owski,
opiniuje pozytywnie  mo¿liwo�æ   sfinansowania deficytu

bud¿etowego zaplanowanego w bud¿ecie na rok 2003.
Gminy Kietrz

Uzasadnienie
W wyniku analizy przed³o¿onej do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu w dniu  27 grudnia 2002 r.  uchwa³y Nr III/16/
2002 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2002 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 r. Sk³ad Orzekaj¹cy
stwierdzi³:

1.  Planowane w bud¿ecie Gminy wydatki w wysoko�ci
16.596.733 z³ przewy¿szaj¹ planowane dochody w wysoko�ci
15.583.198 z³ o kwotê 1.013.535 z³, stanowi¹c¹ deficyt bud¿etowy.
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Uchwa³a  Nr 11/2003

z dnia 24 stycznia 2003 r.

 Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie mo¿liwo�ci sfinansowania deficytu bud¿etowego, zaplanowanego w bud¿ecie Gminy Kietrz na rok 2003.

Zgodnie z obowi¹zkiem wynikaj¹cym z art. 124 ust. 1 pkt 3
ustawy o finansach publicznych , Rada Miejska w § 4 uchwa³y
okre�li³a, i¿ �ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego bêd¹  przy-
chody z tytu³u po¿yczek i kredytów.

2.  Na podstawie dokonanej analizy istniej¹cych oraz pla-
nowanych do zaci¹gniêcia przez Gminê  zobowi¹zañ ustalono,
¿e wielko�æ zad³u¿enia na koniec 2003 roku, stanowi¹ce 22,7 %
dochodów, bêdzie spe³niaæ wymóg okre�lony w art. 114 cyt. usta-
wy.

3.  £¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi w danym
roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek, nie przekroczy 15 %
planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, spe³niaj¹c tym samym normê art.  113
cytowanej ustawy.

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i w
trybie okre�lonym w art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicz-
nych.              .

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³a-
nie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Arkadiusz Talik

Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.  Nr
80, poz. 872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.)  i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poboro-
wych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16,
poz. 205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opol-
skim a Zarz¹dem Powiatu w Kêdzierzynie-Ko�lu, reprezento-
wanym przez  :
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Porozumienie Nr 17/2002

z dnia   31  stycznia 2003r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

1)Józefa Gismana-Starostê Powiatu
2)Halinê Damas-£azowsk¹ - Wicestarostê Powiatu
 o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarz¹du Powiatu w
Kêdzierzynie-Ko�lu, zwany w dalszych postanowieniach Poro-
zumienia " organem przyjmuj¹cym " ,przyjmuje do   wykonania
ni¿ej wymienione  zadania :

1)zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzaniu badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,
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2)wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)pokrywanie kosztów  wykonania :
a)badañ specjalistycznych,
b)badañ radiologicznych,
c)obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cennikiem

us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki
zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

    4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych     utracone zarobki przez   lekarzy i �redni
personel medyczny    obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1
pkt 2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie 26.000 z³ ,( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1    nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ
siê o dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych �rodków wymaga uprzednie-
go podpisania i og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumie-
nia.

§ 3.1. Zarz¹d Powiatu Kêdzierzyñsko-Kozielskiego zobo-
wi¹zuje siê do  sk³adania  dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywa-
telskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego ,  infor-
macji o  wykorzystaniu dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu
Wojewody  Opolskiego  na zadania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Mi-
gracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzysta-
na    niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿etu
Wojewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych Porozumieniem sprawuje dyrektor Wydzia³u
Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego,  który w   szczególno�ci :

- organizuje i przeprowadza kontrole,
- wydaje zalecenia pokontrolne,
- wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d Powiatu Kêdzierzyñsko-Kozielskiego   zobowi¹-
zuje siê do zapewnienia warunków umo¿liwiaj¹cych przepro-
wadzenie kontroli realizacji zadañ objêtych Porozumieniem, jak
te¿ do    przestrzegania otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokon-
trolnych.

§ 5. Zarz¹d Powiatu Kêdzierzyñsko-Kozielskiego  odpo-
wiada za -  zgodn¹ z obowi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wy-
mienionych w Porozumieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony tj. do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2.Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski
Starosta                                               Leszek Pogan
Józef Gisman
Wicestarosta
Halina Damas-£azowska

 pomiêdzy Gmin¹ Praszka z siedzib¹ w Praszce,  Plac
Grunwaldzki 13,

 reprezentowan¹ przez Burmistrz Miasta i Gminy -
 Ryszarda  Karaczewskiego
a
Kierownikiem Przychodni Terapii Uzale¿nieñ od Alko-

holu i Wspó³uzale¿nienia w Ole�nie,   ul. Pieloka 16,   zwanej
dalej Przychodni¹,  reprezentowan¹ przez  Kierownika Przychodni
- El¿bietê Korzec  -

o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Praszce Nr 14/II/
2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejsko -
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na 2003 rok    -  Gmina Praszka powierza Przy-
chodni Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w
Ole�nie realizacjê zadañ z zakresu zwiêkszenia dostêpno�ci
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych
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zwarte w dniu 3 lutego 2003 r.

od alkoholu oraz udzielania rodzinom, w których wystêpuje pro-
blem alkoholowy, pomocy psychospo³ecznej, a w szczególno-
�ci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie  wynikaj¹cych z art. 4.1
ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia-
³aniu alkoholizmowi z dnia 26 pa�dziernika 1982 r.  tekst  jedno-
lity  / Dz. U.  2002 r. Nr 147 poz.  1229  z pó�n. zm. / stanowi¹cymi
zadanie w³asne gminy,realizowane przez Przychodniê Terapii
Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w Ole�nie a nie
finansowane przez Opolsk¹ Kasê Chorych.

§ 2. Na realizacjê zadañ szczegó³owo opisanych w § 1
Gmina Praszka przeka¿e dotacjê w wysoko�ci 13.000,00 z³, któ-
ra zostanie przekazana w trzech ratach na konto Przychodni: rata I
w terminie do dnia 28 lutego 2003 r.,rata II w terminie do dnia
30 czerwca 2003 r. rata III w terminie do dnia 15 pa�dziernika
2003 roku.
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§ 3.1. Przychodnia zobowi¹zuje siê do wydatkowania do-
tacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.

2. Przychodnia zobowi¹zuje siê wykorzystaæ przyznan¹
dotacjê na cel, o którym mowa w § 1, zlecenie wykonania zadañ
mo¿e nast¹piæ poprzez powierzenie ich osobom o wymaga-
nych kwalifikacjach.

3. Przychodnia zobowi¹zuje siê do rozliczenia i przedsta-
wienia Gminie Praszka sprawozdania z wykorzystania dotacji w
terminie do dnia 31 grudnia 2002 r.,

4. Nie wykorzystana czê�æ dotacji podlega zwrotowi na
rachunek Urzêdu Miasta i Gminy Praszka.

§ 4. Wszelkie zmiany w Porozumieniu wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

 § 5. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Kierownik Przychodni                                        Gmina Praszka
Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu                      Burmistrz
i Wspó³uzale¿nienia                               Ryszard Karaczewski
w Ole�nie
El¿bieta Korzec

pomiêdzy Gmin¹ Opole, reprezentowan¹ przez Prezy-
denta Miasta Opola  -  Pana Ryszarda Zembaczyñskiego

a Gmin¹ Lewin Brzeski ,  reprezentowan¹ przez Burmi-
strza Miasta i Gminy   -  Pana Tadeusza Monkiewicza ,

o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1.1.  Gmina Opole przyjmuje powierzone przez Gminê
Lewin Brzeski zadania dotycz¹ce doradztwa metodycznego dla
nauczycieli,   wynikaj¹ce z potrzeb edukacyjnych wystêpuj¹cych
na terenie gminy Lewin Brzeski - i jako organ prowadz¹cy -
zleca ich realizacjê Miejskiemu O�rodkowi Doskonalenia Na-
uczycieli w Opolu.

2.  Gmina Opole deklaruje objêcie doradztwem metodycz-
nym nauczycieli przedmiotów, do których realizacji zostali powo-
³ani doradcy metodyczni.

3.  Gmina Opole,  w ramach powierzonego przez Gminê
Lewin Brzeski zadania , zobowi¹zuje siê do:

1/  rozpoznawania potrzeb w zakresie doradztwa meto-
dycznego,

2/  doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, w tym m.in.
udzielania konsultacji indywidualnych, obserwacji lekcji z pó�-
niejszym omówieniem i instrukta¿em  w procesie adaptacji za-
wodowej, udostêpniania nauczycielom materia³ów szkolenio-
wych, umo¿liwiania nauczycielom obserwacji zajêæ prowadzo-
nych przez doradcê,

3/  organizacji konferencji przedmiotowo-metodycznych,
4/  prowadzenia konsultacji zbiorowych,
5/  prowadzenia edukacyjnej dzia³alno�ci popularyzator-

skiej,
6/  prowadzenia konsultacji w sprawach zdobywania stop-

ni awansu zawodowego.

4.  Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w
ust. 3, a Gmina Lewin Brzeski przeka¿e na rzecz Gminy Opole -
uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zada-
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w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych
 w szko³ach  i placówkach gminy Lewin Brzeski zawarte

 w dniu 7 stycznia 2003 r.

nie -    35 %  �rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2003 kwotê w wysoko�ci   12.833 z³.

5.  Kwota, o której mowa w ust. 4, przekazywana bêdzie
przez Gminê Lewin Brzeski w miesiêcznych ratach, do dnia
10 ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni, na konto Urzêdu
Miasta Opola.

6.  Za  miesi¹c grudzieñ,  rata o której mowa w ust. 5,
winna byæ przekazana do 20 grudnia danego roku.

7.  Miejski O�rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
zobowi¹zany jest do sk³adania Gminie Lewin Brzeski z koñcem
roku szkolnego sprawozdania z realizacji zadañ, o których mowa
w §1 ust. 3.

§ 2. Gmina Lewin Brzeski powierza gminie Opole zadania
dotycz¹ce organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach, dla których jest orga-
nem prowadz¹cym.

§ 3.1.  Porozumienie zawarto od dnia 1 lutego 2003 r. na
czas nieokre�lony.

2.  Strony przewiduj¹ mo¿liwo�æ rozwi¹zania niniejszego
Porozumienia za trzymiesiêcznym okresem wypowiedzenia.

§ 4. Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 5. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

W imieniu W imieniu
Gminy Lewin Brzeski  : Gminy Opole:
Burmistrz
Tadeusz Monkiewicz                   Prezydent Miasta
                                                           Ryszard Zembaczyñski
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do Porozumienia zawartego w dniu 14 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole, reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Powiatem Opolskim , reprezentowanym przez :
1. Henryka Lakwê- Starostê Opolskiego
2.Krzysztofa Wysdaka- Wicestarostê Opolskiego

 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla na-
uczycieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Powiatu Opol-
skiego.

 § 1.§ 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Powiat Opolski przeka¿e na rzecz Gminy Opole - uwzglêdnia-
j¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie -    35 %
�rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003
kwotê w wysoko�ci    16.882    z³.
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z dnia 30 grudnia 2002 r.

  § 2.Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

  § 3.Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz
dla Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskie-
go.

W imieniu                                         W imieniu
Powiatu Opolskiego                      Gminy Opole

 Starosta Opolski                           Prezydent Miasta
Henryk Lakwa                                Ryszard Zembaczyñski

Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak

do Porozumienia zawartego w dniu 15 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ Chrz¹stowice,  reprezentowan¹ przez :
Helenê Rogack¹-Wójta Gminy Chrz¹stowice

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczy-
cieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy Chrz¹sto-
wice.

 § 1.§ 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Gmina Chrz¹stowice przeka¿e na rzecz Gminy Opole -
uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie -
35 %  �rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003
kwotê w wysoko�ci 3.966,67  z³.
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  z dnia 18 grudnia 2002 r.

§ 2.Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

  § 3.Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz
dla Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskie-
go.

W imieniu                                        W imieniu
Gminy Chrz¹stowice                     Gminy Opole

Wójt                                                   Prezydent Miasta
Helena Rogacka                            Ryszard Zembaczyñski
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do Porozumienia zawartego w dniu 14 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ D¹browa,  reprezentowan¹ przez :
Ludwika Juszczaka- Wójta Gminy D¹browa

 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla na-
uczycieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy D¹bro-
wa.

§ 1.§ 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Gmina  D¹browa przeka¿e na rzecz Gminy Opole - uwzglêd-
niaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie -    35 %
�rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003
kwotê w wysoko�ci 10.178   z³.

do Porozumienia zawartego w dniu 11 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ Dobrzeñ Wielki , reprezentowan¹ przez :
Alojzego Kokota - Wójta Gminy Dobrzeñ Wielki

 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla na-
uczycieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy   Do-
brzeñ Wielki.

§ 1. § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Gmina Dobrzeñ Wielki przeka¿e na rzecz Gminy Opole -
uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zada-
nie -    35 %  �rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2003 kwotê w wysoko�ci 17.780    z³.
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 z dnia 30 grudnia 2002 r.

 § 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

  § 3. Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz
dla Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskie-
go.

W imieniu                                         W imieniu
Gminy D¹browa                              Gminy Opole

 Wójt                                                  Prezydent Miasta
Ludwik Juszczak                                  Ryszard Zembaczyñski
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 z dnia 18 grudnia 2002 r.

 § 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 § 3. Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz
dla Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskie-
go.

W imieniu                                         W imieniu
Gminy Dobrzeñ Wielki                   Gminy Opole

  Wójt                                                  Prezydent Miasta
Alojzy Kokot                                                     Ryszard Zembaczyñski
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do Porozumienia zawartego w dniu 11pa�dziernika 2002 r. po-
miêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ Komprachcice,  reprezentowan¹ przez :
 -  Paw³a Smolarka -Wójta Gminy
- Bogdana Szewczyka - Skarbnika Gminy

 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla na-
uczycieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy Kom-
prachcice.

  § 1.§ 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Gmina Komprachcice przeka¿e na rzecz Gminy Opole -
uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zada-
nie -    35 %  �rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2003 kwotê w wysoko�ci 10.614,80   z³.

do Porozumienia zawartego w dniu 11 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ £ubniany,  reprezentowan¹ przez :
Dietera Wystuba- Wójta Gminy £ubniany

 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla na-
uczycieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy £ub-
niany.

§ 1.§ 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :
Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,

a Gmina £ubniany przeka¿e na rzecz Gminy Opole - uwzglêdnia-
j¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35 %  �rod-
ków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003 kwotê w
wysoko�ci 18.000  z³.
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 Aneks Nr 1

   z dnia 18 grudnia 2002 r.

 § 2.Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 § 3. Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz
dla Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskiego.

W imieniu                                        W imieniu
GminyKomprachcice                    Gminy Opole

Wójt                                                  Prezydent Miasta
Pawe³ Smolarek                                  Ryszard Zembaczyñski

Skarbnik Gminy
Bogdan Szewczyk
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  Aneks Nr 1

z dnia 18 grudnia 2002 r.

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 § 3. Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz dla
Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskiego.

W imieniu                                          W imieniu
Gminy £ubniany                               Gminy Opole

Wójt                                                    Prezydent Miasta
Dieter Wystub                                                Ryszard Zembaczyñski
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do Porozumienia zawartego w dniu 14 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole, reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ Murów,  reprezentowan¹ przez :
Andrzeja Pu³awskiego- Wójta Gminy Murów

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczy-
cieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy Murów.

§ 1. § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Gmina Murów przeka¿e na rzecz Gminy Opole - uwzglêdniaj¹c
liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie -    35 %
�rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003
kwotê w wysoko�ci 5.837    z³.

do Porozumienia zawartego w dniu 15 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ Niemodlin , reprezentowan¹ przez :
Stanis³awa Chalimoniuka- Burmistrza Niemodlina

 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczy-
cieli zatrudnionych  w szko³ach i placówkach Gminy Niemodlin.

§ 1. § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Gmina Niemodlin przeka¿e na rzecz Gminy Opole - uwzglêd-
niaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie -    35 %
�rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003
kwotê w wysoko�ci 15.750    z³.
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Aneks Nr 1

 z dnia 18 grudnia 2002 r.

 § 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 § 3.Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz dla
Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskiego.

W imieniu                                        W imieniu
Gminy Murów                                 Gminy Opole

Wójt                                                   Prezydent Miasta
Andrzej Pu³awski                                     Ryszard Zembaczyñski

 § 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

§ 3. Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz dla
Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskiego.

W imieniu                                         W imieniu
Gminy Niemodlin                            Gminy Opole

 Burmistrz                                         Prezydent Miasta
Stanis³aw Chalimoniuk                     Ryszard Zembaczyñski
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Aneks Nr 1

z dnia 18 grudnia 2002 r.
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do Porozumienia zawartego w dniu 11 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ Ozimek,  reprezentowan¹ przez :
Jana Labusa-Burmistrza Ozimka

 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla na-
uczycieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy Ozi-
mek.

 § 1.§ 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Gmina Ozimek przeka¿e na rzecz Gminy Opole - uwzglêdnia-
j¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie -    35 %

328

 Aneks Nr 1

 z dnia 31 grudnia 2002 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 14 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ Popielów,  reprezentowan¹ przez :
Dionizego Duszyñskiego-Wójta Gminy Popielów
                                                                                                                                                                                                                                                                
 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczy-

cieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy Popielów.

§ 1.§ 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :
Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,

a Gmina Popielów przeka¿e na rzecz Gminy Opole - uwzglêdnia-
j¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie -    35 %
�rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003
kwotê w wysoko�ci 7.368,20  z³.

�rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003
kwotê w wysoko�ci 21.503,12  z³.

§ 2.Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

§ 3.Aneks sporz¹dono w trzech jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz dla
Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskiego.

W imieniu                                         W imieniu
Gminy Ozimek                                 Gminy Opole

Burmistrz                                          Prezydent Miasta
Jan Labus                                           Ryszard Zembaczyñski
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Aneks Nr 1

z dnia 18 grudnia 2002 r.

§ 2.Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

§ 3.Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz dla
Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskiego.

W imieniu                                         W imieniu
Gminy Popielów                             Gminy Opole

Wójt Gminy                                       Prezydent Miasta
Dionizy Duszyñski                              Ryszard Zembaczyñski



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 12  Poz. 330-331- 766 -

do Porozumienia zawartego w dniu 11 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ Prószków,  reprezentowan¹ przez :
mgr Ró¿ê Malik-Wójta Gminy Prószków

 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla na-
uczycieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy Prósz-
ków.

  § 1. § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Gmina Prószków przeka¿e na rzecz gminy Opole - uwzglêd-
niaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie -    35 %

do Porozumienia zawartego w dniu 15 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ Tu³owice,  reprezentowan¹ przez :
Wies³awa Plewê-Wójta Gminy Tu³owice

 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla na-
uczycieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy Tu³owi-
ce.

 § 1. § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Gmina Tu³owice przeka¿e na rzecz Gminy Opole - uwzglêdnia-
j¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie -    35 %
�rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003
kwotê w wysoko�ci 5.098,26 z³.
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Aneks Nr 1

z dnia 27  grudnia 2002 r.

�rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003
kwotê w wysoko�ci  9.550,45  z³.

 § 2.Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 § 3.Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz dla
Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskiego.

W imieniu                                     W imieniu
Gminy Prószków                         Gminy Opole

Wójt Gminy                                    Prezydent Miasta
Ró¿a Malik                                   Ryszard Zembaczyñski
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 Aneks Nr 1

 z dnia 18 grudnia 2002 r.

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

§ 3. Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz
dla Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskie-
go.

W imieniu                                        W imieniu
Gminy Tu³owice                             Gminy Opole

Wójt                                                  Prezydent Miasta
Wies³aw Plewa                                   Ryszard Zembaczyñski
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do Porozumienia zawartego w dniu 11 pa�dziernika 2002 r.
pomiêdzy Gmin¹ Opole , reprezentowan¹ przez :

Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

a Gmin¹ Turawa,  reprezentowan¹ przez :
Waldemara Kampê- Wójta Gminy Turawa

 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla na-
uczycieli zatrudnionych  w szko³ach  i placówkach Gminy Tura-
wa.

 § 1. § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie :

Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3,
a Gmina Turawa przeka¿e na rzecz gminy Opole - uwzglêdnia-
j¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie -    35 %

W dniu 12 lutego 2003 r. decyzj¹ Nr PCC/452B/1134/W/
OWR/2003/TT Prezes URE dokona³ zmiany koncesji na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dys-
trybucji ciep³a dla ZAK£ADÓW PRZEMYS£U BAWE£NIANEGO
"FROTEX" SPÓ£KA AKCYJNA w PRUDNIKU.

Uzasadnienie

Decyzj¹ z dnia 28 pa�dziernika 1998 r. Nr PCC/452/1134/
U/OT-6/98/TT zmienion¹ decyzj¹ z dnia 19 sierpnia 1999 r.
Nr PCC/452S/1134/U/3/99, udzielono ZAK£ADOM PRZEMYS£U
BAWE£NIANEGO "FROTEX" SPÓ£KA  KCYJNA w PRUDNIKU
koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, na okres do
31 pa�dziernika 2008 r.

Wnioskiem z dnia 2 grudnia 2002 r., znak TC/MD/2776/02,
uzupe³nionym pismem  z dnia 27 grudnia 2002 r. znak TC/MD/1/
W/03 Zarz¹d Spó³ki, wyst¹pi³ o zmianê koncesji na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania  i dystry-
bucji ciep³a udzielonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 28 pa�dzier-
nika 1998 r. Nr PCC/452/1134/U/OT-6/98/TT zmienion¹ decyzj¹
z dnia 19 sierpnia 1999 r.  Nr PCC/452/S/1134/U/3/99, na okres
do 31 pa�dziernika 2008 r. Zmiana koncesji polega na zmianie
zapisu w przedmiocie i zakresie dzia³alno�ci okre�lonej w kon-
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Aneks Nr 1

          z dnia 18 grudnia 2002 r.

�rodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2003
kwotê w wysoko�ci 10.000    z³.

 § 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

§ 3. Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, trzeci egzemplarz
dla Redakcji Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskiego

W imieniu                                         W imieniu
Gminy  Turawa                                Gminy Opole

 Wójt Gminy Turawa                       Prezydent Miasta
Waldemar Kampa                               Ryszard  Zembaczyñski
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INFORMACJA

z  dnia 12 lutego 2003 r.

o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

w sprawie zmiany koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla Zak³adów Przemys³u Bawe³nianego "FROTEX"
Spó³ka Akcyjna w Prudniku.

cesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a w zwi¹zku ze zmian¹
zakresu prowadzonej dzia³alno�ci w czê�ci dotycz¹cej przesy³a-
nia ciep³a jedn¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, zamiast trzema, co na-
st¹pi³o w wyniku rezygnacji czê�ci odbiorców  z dostarczania
ciep³a.  Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r.
- Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust.1 ustawy -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pó�n. zm.),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia  28 pa�dziernika 1998 r. Nr PCC/452/1134/U/OT-6/
98/TT z pó�niejszymi zmianami. Decyzjê z upowa¿nienia Preze-
sa URE podpisa³a Zastêpca Dyrektora Po³udniowo-Zachodnie-
go Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki we Wro-
c³awiu.

Z upowa¿nienia
PrezesaUrzêduRegulacjiEnergetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo - Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska
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Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.-
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz.1060 ; 2001 r. Nr
45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) podaje siê do publicznej
wiadomo�ci wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzupe³niaj¹-
cych do Rady Miejskiej w Baborowie.

I. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgu Wy-
borczym Nr 1. Liczba osób   uprawnionych do g³osowania wyno-
si³a  1113.  W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby,   którym wydano
karty do g³osowania ) 289 wyborców, co stanowi 25,97 % upraw-
nionych  do g³osowania.

  Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 289.
 G³osów wa¿nych oddano 283, to jest 97,92 % ogólnej

liczby g³osów oddanych.
 G³osów niewa¿nych oddano 6, to jest  2,08 % ogólnej

liczby g³osów oddanych.
  G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz.1060 z 2001 r. Nr
45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) podaje siê do publicznej
wiadomo�ci wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzupe³niaj¹-
cych do Rady Miejskiej w Otmuchowie.

I. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgu Wy-
borczym Nr 2. Liczba osób   uprawnionych do g³osowania wyno-
si³a    1477.  W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby,    którym wyda-
no karty do g³osowania ) 705 wyborców, co stanowi 47,73 %
uprawnionych   do g³osowania.

    Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 704.
     G³osów wa¿nych oddano 689 , to jest   97,87 %  ogólnej

liczby g³osów oddanych.
    G³osów niewa¿nych oddano 15, to jest 2,13 % ogólnej

liczby g³osów oddanych.
    G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowa-

nia.
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OBWIESZCZENIE
 Komisarza Wyborczego w  Opolu II

z dnia 17 lutego 2003 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w  Baborowie, przeprowadzonych w dniu  16 lutego  2003 r.

II.Wyniki wyborów w  okrêgu s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 1   obejmuj¹cy 3 mandaty, w którym

wybierany by³ 1 radny.

 A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddanych 289
 D. G³osów wa¿nych oddano              283
 E. Radn¹ zosta³a wybrana:

z listy Nr 1 KWW  PRZYJA�NI  LUDZIOM

 KUCZERA  MARIA

F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

       Komisarz  Wyborczy
     Tadeusz Dominczyk

335

OBWIESZCZENIE
 Komisarza Wyborczego w  Opolu II

z dnia 17 lutego 2003 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w  Otmuchowie, przeprowadzonych w dniu  16 lutego  2003 r.

II.Wyniki wyborów w Okrêgu s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 2   obejmuj¹cy 2 mandaty, w którym

wybierany by³ 1 radny.

 A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddanych 704
 D. G³osów wa¿nych oddano              689
 E. Radn¹ zosta³a  wybrana:

 z listy Nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców Bo¿eny St¹por

ST¥POR  BO¯ENA

F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

      Komisarz Wyborczy

  Tadeusz Dominczyk
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Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie powiatowym z dnia
5 czerwca 1998 r. (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n.zm.)
powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgmin-
nym w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywa-
teli, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpo¿arowej i
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia i zdro-
wia ludzi oraz �rodowiska. Stosownie do art. 38a, ust. 1-2 cyt.
wy¿ej ustawy Zarz¹dzeniem Nr SO/1/02 z dnia 21 stycznia 2002r.
utworzona zosta³a Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w celu
realizacji zadañ starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powia-
towymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ okre�lo-
nych w ustawach  w zakresie porz¹dku publicznego i bezpie-
czeñstwa obywateli.

Jednym z ustawowych zadañ Komisji jest przygotowanie
projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczo�ci
oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego.

"Powiatowy Program Zapobiegania Przestêpczo�ci oraz
Ochrony Bezpieczeñstwa Obywateli i Porz¹dku Publicznego  na
lata 2002 - 2006" zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Rady Powiatu
Namys³owskiego. Jest to kompleksowe opracowanie zawiera-
j¹ce sprecyzowane cele, zadania, sposób oraz podmioty reali-
zuj¹ce ten program. Jego wdro¿enie powinno zapewniæ pod-
niesienie poziomu poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu
oraz wp³yn¹æ na poprawê  stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku.

Opracowany Program wyznacza i precyzuje trzy g³ówne
cele w³adz powiatu:

1.  Zmniejszenie zagro¿enia i ograniczenie przestêpczo�ci.
2.  Wzrost poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców i pod-

niesienie poziomu bezpieczeñstwa w miejscach publicznych,
3.  Wzrost presti¿u instytucji dzia³aj¹cych na rzecz bezpie-

czeñstwa.

Program zosta³ opracowany przez Komisjê Bezpieczeñ-
stwa i Porz¹dku zgodnie  z obowi¹zuj¹cym ustawodawstwem.
Integruje on wszystkie instytucje odpowiedzialne za problem
szeroko rozumianego bezpieczeñstwa w powiecie, jednocze-
�nie nie ingeruj¹c w ich suwerenno�æ.

Jest to dokument otwarty i w miarê wypracowania bar-
dziej skutecznych metod poprawy stanu bezpieczeñstwa  i po-
rz¹dku publicznego oraz walki z przestêpczo�ci¹ Program bê-
dzie aktualizowany. Przedmiotem Programu jest problematyka
zwi¹zana z bezpieczeñstwem powiatu namys³owskiego w sze-
rokim jego ujêciu, a wiêc okre�lenie sposobów dzia³añ  w dzie-
dzinie profilaktyki, w tym prewencji kryminalnej oraz zwalczania
negatywnych zjawisk zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu mieszkañ-
ców  powiatu namys³owskiego

Celem opracowania jest ujêcie w nim efektywnych form
realizacji zadañ lub ograniczenia negatywnych zjawisk zwi¹za-
nych ze sfer¹ bezpieczeñstwa poprzez okre�lenie koncepcji prze-
ciwdzia³ania takim zjawiskom, okre�lenie zakresu odpowiedzial-
no�ci za ich wdro¿enie, �rodków finansowych potrzebnych do
ich realizacji, skoordynowanie zbie¿nych zadañ poszczególnych
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo publiczne na te-
renie powiatu namys³owskiego.
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Wa¿nym - stanowi¹cym o powodzeniu przedmiotowego
Programu -  zadaniem jest jednoznaczne okre�lenie odpowie-
dzialno�ci poszczególnych instytucji uczestnicz¹cych   w Pro-
gramie za jego realizacjê.

Zakres realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestêpczo�ci oraz Ochrony Bezpieczeñstwa Obywateli i Po-
rz¹dku Publicznego na lata 2002 - 2006" za 2002r. przedstawia
siê nastêpuj¹co:

1/  2 kwietnia 2002r. dokonano oceny zagro¿enia porz¹d-
ku publicznego i bezpieczeñstwa na terenie powiatu.

2/  Program rozes³ano do podmiotów, które potwierdzi³y
jego przyjêcie do realizacji, s¹ to m.in. jednostki organizacyjne
powiatu, w tym szko³y �rednie, stra¿ po¿arna, policja, s³u¿ba
zdrowia, drogowcy, inspekcje: sanitarna, weterynaryjna i budow-
lana. Swój akces dla programu wyrazi³y równie¿ instytucje ubez-
pieczeniowe funkcjonuj¹ce na terenie powiatu, urzêdy gmin, w
tym komisje rozwi¹zywania problemów alkoholowych i stra¿
miejska oraz administracje osiedli (Namys³owska Spó³dzielnia
Mieszkaniowa) a tak¿e organizacje spo³eczne i pozarz¹dowe
(ZHP, kluby sportowe).

3/  Przeprowadzono badanie opinii publicznej na terenie
powiatu poprzez rozpowszechnienie  ankiety dotycz¹cej zagro-
¿eñ spo³ecznych. Szczegó³owa analiza wyników ankiety zosta-
nie  przedstawiona cz³onkom Komisji w styczniu 2003r.

4/  Wyst¹piono z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad  o ustawienie tablic tzw. "czarny punkt" na
drodze krajowej nr 42, na odcinku od skrzy¿owania tej drogi z K39 do
miejscowo�ci Grêboszów - uzyskano odpowied� negatywn¹.

5)  Podjêto decyzjê o uruchomieniu na terenie powiatu
"telefonu zaufania" dla mieszkañców powiatu namys³owskiego
- przewidywany termin uruchomienia - luty 2003r. :

- wyodrêbniono grupê o�miu osób, które maj¹ odpowied-
nie przygotowanie i zadeklarowa³y pracê prze telefonie,

- zorganizowano, poprzez media lokalne akcjê naboru no-
wych wolontariuszy- zg³osi³y siê 22 osoby, które zostan¹ prze-
szkolone. Pozyskano specjalistów do przeprowadzenia szkole-
nia, uzgodniono terminy i miejsce szkolenia.

6) Wyst¹piono z wnioskiem do Zarz¹du Powiatu o zapew-
nienie �rodków finansowych w bud¿ecie powiatu na 2003r. na
realizacjê programu. Wnioski zosta³y za³atwione pozytywnie.
Przewidziano m.in. �rodki finansowe na promocjê bezpieczeñ-
stwa na terenie powiatu, wydatki zwi¹zane z instalacj¹ i prowa-
dzeniem telefonu zaufania, op³atê szkoleñ dla osób, które wyra-
zi³y chêæ pracy przy telefonie zaufania oraz zakup kamery moni-
toruj¹cej stan bezpieczeñstwa na terenie miasta Namys³ów.

Reasumuj¹c dzia³alno�æ Komisji Bezpieczeñstwa i Po-
rz¹dku w minionym roku nale¿y przyj¹æ, ¿e dobra wspó³praca z
podmiotami realizuj¹cymi "Powiatowy Program Zapobiegania
Przestêpczo�ci oraz Ochrony Bezpieczeñstwa Obywateli i Po-
rz¹dku Publicznego" oraz odpowiedzialnymi za stan bezpieczeñ-
stwa na terenie powiatu wp³ynie na jego poprawê   w 2003  r. i
latach nastêpnych.

Starosta Namys³owski
Andrzej Spór


