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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia  6 wrze�nia 2001r.
o Prawie farmaceutycznym ( Dz.U. z 2001r.Nr 126, poz. 1381z
pó�n.zm. ) - Zarz¹d Powiatu Brzeskiego uchwala, co nastêpuje
:

§ 1. 1. Ustala siê rozk³ad godzin pracy aptek ogólnodo-
stêpnych na terenie Powiatu Brzeskiego w roku 2003 jak w za-
³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Plan dy¿urów aptek ogólnodostêpnych w porze nocnej,
niedzielê, �wiêta i dni wolne od pracy okre�la za³¹cznik nr 2 do
niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Naczelnikowi Wy-
dzia³u Ochrony Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.

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

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

Cz³onkowie Zarz¹du:               Przewodnicz¹cy
                                                                  Zarz¹du Powiatu
Zbys³aw Bil                                             Stanis³aw Szypu³a
Wójcik  Janusz
Jan  Golonka
Eugeniusz  Kleparski

UZASADNIENIE

Dzia³aj¹c zgodnie z art. 94 ust.2 ustawy z dnia  06 wrze-
�nia 2001r. o Prawie farmaceutycznym ( Dz.U.z 2001r.Nr 126,
poz. 1381z pó�n.zm. ) -  rozk³ad godzin pracy aptek ogólnodo-
stêpnych  w dni powszednie, w porze nocnej, w niedzielê  i
�wiêta oraz dni wolne od pracy -  po zasiêgniêciu opinii samo-
rz¹du aptekarskiego i zarz¹dów gmin  - ustala Zarz¹d Powiatu.

Rozk³ad godzin pracy oraz plan dy¿urów na rok 2003 ap-
tek ogólnodostêpnych dzia³aj¹cych na terenie Powiatu Brzeskie-
go , stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej Uchwa³y, zosta³y pozy-
tywnie zaopiniowane przez Opolsk¹ Okrêgow¹ Izbê Aptekarsk¹
w Opolu oraz Zarz¹dy Gmin  Powiatu Brzeskiego.

- 1034 -          Poz. 428

428

UCHWA£A   NR  20/2003
Zarz¹du  Powiatu  Brzeskiego

z dnia  9 stycznia 2003r.

w sprawie rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych w Powiecie Brzeskim w roku 2003.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18 - 1035 -              Poz. 428

L.p.
Adres  Apteki Nazwa Apteki

C z y n n a

Poniedzia³ek

- pi¹tek

S  o b o t y

D  y   ¿   u   r

    pe³ni             nie pe³ni      Pog.prac.

1. 49-300 Brzeg

ul. Trzech Kotwic 6 "Interfarm" 8,oo - 18,oo 8,oo-13,oo X

2. 49-300 Brzeg

ul. D³uga 6 "Melissa" 8,oo -19,oo 8,oo-14,oo X

3. 49-300 Brzeg

ul. Ofiar Katynia 13 "Nowa" 8,3o-18,oo 8,3o-13,oo X

4. 49-300 Brzeg

ul. Towarowa 6 "Ostoja" 8,oo -20,oo 9,oo-15,oo X

5. 49-300 Brzeg

ul. Piastowska 3 "Piastowska" 8,oo -20,oo 9,oo-14,oo X

6. 49-300 Brzeg

ul. Chocimska 7 "Pod Arkadami" 8,3o -19,oo 9,oo-13,oo X

7. 49-300 Brzeg

ul. Jagie³³y 3/4
  " Pod

Z³ot¹ Wag¹" 8,oo-19,oo 9,oo-14,oo X

8. 49-300 Brzeg

ul. J.Brzechwy 3 "Po³udniowa" 8,oo-19,oo 9,oo-13,oo X

9. 49-300 Brzeg

ul. 1-go Maja 19 "Millennium" 8,oo-19,oo 10,oo-14,oo X

10. 49-200 Grodków

ul. Rynek 13 "Arnika" 8,oo-19,oo 8,oo-15,oo X

11. 49-200 Grodków

ul. Warszawska 17 "Miejska" 8,oo-19,3o 8,oo-15,oo X

12. 49-340 Lewin Brzeski,

 ul. Rynek 21 " Prywatna" 8,oo-18,oo 8,oo-14,oo X

13. 49-340 Lewin Brzeski

 ul .Ko�ciuszki 46
 "Pod

Wawrzynem" 8,3o-18,oo 8,3o-14,oo X

14. 49-330 £osiów
ul. S³owackiego 1

"Pod Srebrn¹
Wag¹"

�roda:
8,oo-18,oo

pozosta³e dni:
8,oo-15,3o

9,oo-12,oo X

15. 49-313 Lubsza

ul. Brzeska 17 "Avena"

Poniedz. i pi¹tek:
8,oo-16,3o

Wtorek i czwartek:

8.oo-16,oo

�roda :
8,oo-17,oo

8,oo-12,3o X

16. 49-332 Olszanka 38A

"Aronia"

Poniedz.i czwartek:

10,oo-17,oo

pozosta³e dni:
8,oo-15,oo

Nie pracuje

    X

17. 46-087 Skorogoszcz

ul.  Wolno�ci 13 "Viola" 8,3o - 16,oo 9,oo-13,oo X

18. 49-318-Skarbimierz-

Osiedle

ul. Akacjowa 3/3

"Irys" 9,oo-19,oo 9,oo-14,oo X

 Za³¹cznik nr 1
                do  uchwa³a Nr 20/2003

            Zarz¹du  Powiatu Brzeskiego
                     z dnia  9 stycznia 2003r.

ROZK£AD GODZIN  PRACY  APTEK  OGÓLNODOSTÊPNYCH  NA  TERENIE  POWIATU  BRZESKIEGO  W  ROKU  2003



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18

          Okres                    dy¿uruL.p.

od do

Nazwa i adres Apteki

w  Brzegu

Telefon

1. 27.12.2002 02.01.2003 "Ostoja "                        ul. Towarowa  6 416-54-23

2. 03.01.2003 09.01.2003 "Nowa "                         ul. Ofiar Katynia 13 416-26-23

3. 10.01.2003 16.01.2003 "Pod Arkadami"             ul. Chocimska 7 416-21-16

4. 17.01.2003 23.01.2003 "Interfarm "                    ul. Trzech Kotwic 6 416-52-37

5. 24.01.2003 30.01.2003 "Pod Z³ot¹ Wag¹"          ul. Jagie³³y 3 416-31-95

6. 31.01.2003 06.02.2003 "Melissa"                       ul. D³uga 6 416-34-99

7. 07.02.2003 13.02.2003 "Po³udniowa"                 ul. Brzechwy 3 411-18-65

8. 14.02.2003 20.02.2003 "Piastowska "                ul. Piastowska 3 404-54-60

9. 21.02.2003 27.02.2003 "Millennium"                 ul. 1-go Maja 19 411-49-44

10. 28.02.2003 06.03.2003 "Ostoja "                        ul. Towarowa 6 416-54-23

11. 07.03.2003 13.03.2003 "Nowa "                         ul. Ofiar Katynia 13 416-26-23

12. 14.03.2003 20.03.2003 "Pod Arkadami"             ul. Chocimska 7 416-21-16

13. 21.03.2003 27.03.2003 "Interfarm "                    ul. Trzech Kotwic 6 416-52-37

14. 28.03.2003 03.04.2003 "Pod Z³ot¹ Wag¹"          ul. Jagie³³y 3 416-31-95

15. 04.04.2003 10.04.2003 "Melissa"                       ul D³uga 6 416-34-99

16. 11.04.2003 17.04.2003 "Po³udniowa"                 ul. Brzechwy 3 411-18-65

17. 18.04.2003 24.04.2003 "Piastowska "                ul. Piastowska 3 404-54-60

18. 25.04.2003 01.05.2003 "Millennium"                 ul. 1-go Maja 19 411-49-44

19. 02.05.2003 08.05.2003 "Ostoja "                        ul. Towarowa 6 416-54-23

20. 09.05.2003 15.05.2003 "Nowa "                         ul. Ofiar Katynia 13 416-26-23

21. 16.05.2003 22.05.2003 "Pod Arkadami"             ul. Chocimska 7 416-21-16

22. 23.05.2003 29.05.2003 "Interfarm "                    ul. Trzech Kotwic 6 416-52-37

23. 30.05.2003 05.06.2003 "Pod Z³ot¹ Wag¹"          ul. Jagie³³y 3 416-31-95

24. 06.06.2003 12.06.2003 "Melissa"                       ul. D³uga 6 416-34-99

25. 13.06.2003 19.06.2003 "Po³udniowa "                ul. Brzechwy 3       411-18-65

26. 20.06.2003 26.06.2003 "Piastowska "                 ul. Piastowska 3 404-54-60

27. 27.06.2003 03.07.2003 "Millennium"                 ul. 1-go Maja 19 411-49-44

28. 04.07.2003 10.07.2003 " Ostoja "                       ul. Towarowa 6 416-54-23

29. 11.07.2003 17.07.2003 "Nowa "                         ul. Ofiar Katynia 13 416-26-23

30. 18.07.2003 24.07.2003 "Pod Arkadami"             ul. Chocimska 7 416-21-16

31. 25.07.2003 31.07.2003 "Interfarm "                    ul. Trzech Kotwic 6 416-52-37

32. 01.08.2003 07.08.2003 "Pod Z³ot¹ Wag¹"          ul. Jagie³³y 3 416-31-95

33. 08.08.2003 14.08.2003 "Melissa "                      ul. D³uga 6 416-34-99

34. 15.08.2003 21.08.2003 "Po³udniowa"                 ul. Brzechwy 3 411-18-65

35. 22.08.2003 28.08.2003 "Piastowska "                 ul. Piastowska 3 404-54-60

36. 29.08.2003 04.09.2003 "Millennium "                 ul. 1-go Maja 19 411-49-44

37. 05.09.2003 11.09.2003 "Ostoja "                         ul. Towarowa 6 416-54-23

38. 12.09.2003 18.09.2003 "Nowa "                          ul. Ofiar Katynia 13 416-26-23

39. 19.09.2003 25.09.2003 "Pod Arkadami"              ul. Chocimska 7 416-21-16

40.            26.09.2003 02.10.2003 "Interfarm "                     ul. Trzech Kotwic 6 416-52-37

41. 03.10.2003 09.10.2002 "Pod Z³ot¹ Wag¹"           ul. Jagie³³y 3 416-31-95

42. 10.10.2003 16.10.2003 "Melissa "                       ul. D³uga 6 416-34-99

43. 17.10.2003 23.10.2003 "Po³udniowa"                  ul. Brzechwy 3 411-18-65

44. 24.10.2003 30.10.2003 "Piastowska "                 ul. Piastowska 3 404-54-60

45. 31.10.2003 06.11.2003 "Millennium"                  ul. 1-go Maja 19 411-49-44

46. 07.11.2003 13.11.2003 "Ostoja "                         ul. Towarowa 6 416-54-23

47. 14.11.2003 20.11.2003 "Nowa "                          ul. Ofiar Katynia 13 416-26-23

48. 21.11.2003 27.11.2003 "Pod Arkadami"              ul. Chocimska 7 416-21-16

49. 28.11.2003 04.12.2003 "Interfarm "                     ul. Trzech Kotwic 6 416-52-37

50. 05.12.2003 11.12.2003 "Pod Z³ot¹ Wag¹"           ul. Jagie³³y 3 416-31-95

51. 12.12.2003 18.12.2003 "Melissa "                       ul. D³uga 6 416-34-99

52. 19.12.2003 25.12.2003 "Po³udniowa"                  ul. Brzechwy 3 411-18-65

53. 26.12.2003 01.01.2004 "Millennium"                  ul. 1-go Maja 19 411-49-44

Za³¹cznik nr 2
                 do uchwa³a Nr 20/2003
        Zarz¹du Powiatu Brzeskiego

z dnia  9 stycznia 2003r.

HARMONOGRAM
Dy¿urów Aptek  na terenie miasta Brzeg w 2003 roku

Dy¿ur w Aptece rozpoczyna siê w pi¹tek od godz. 8,00i trwa do nastêpnego pi¹tku do godz.8,00

- 1036 -          Poz. 428



HARMONOGRAM

Dy¿urów Aptek  na terenie miasta Grodków w 2003 roku

Dy¿ur w Aptece rozpoczyna siê w poniedzia³ek o godz.8,00

i trwa do nastêpnego poniedzia³ku do godz.8,00

          Okres                    dy¿uruL.p.

od do

Nazwa i adres Apteki Telefon

1. 01.01.2003 05.01.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

2. 06.01.2003 12.01.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

3. 13.01.2003 19.01.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

4. 20.01.2003 26.01.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

5. 27.01.2003 02.02.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

6. 03.02.2003 09.02.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

7. 10.02.2003 16.02.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

8. 17.02.2003 23.02.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

9. 24.02.2003 02.03.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

10. 03.03.2003 09.03.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

11. 10.03.2003 16.03.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

12. 17.03.2003 23.03.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

13. 24.03.2003 30.03.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

14. 31.03.2003 06.04.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

15. 07.04.2003 13.04.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

16. 14.04.2003 20.04.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

17. 21.04.2003 27.04.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

19. 28.04.2003 04.05.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

20. 05.05.2003 11.05.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

21. 12.05.2003 18.05.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

22. 19.05.2003 25.05.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

23. 26.05.2003 01.06.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

24. 02.06.2003 08.06.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

25. 09.06.2003 15.06.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

26. 16.06.2003 22.06.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

27. 23.06.2003 29.06.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

28. 30.06.2003 06.07.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

29. 07.07.2003 13.07.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

30. 14.07.2003 20.07.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

31. 21.07.2003 27.07.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

32. 28.07.2003 03.08.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

33. 04.08.2003 10.08.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

34. 11.08.2003 17.08.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

35. 18.08.2003 24.08.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

36. 25.08.2003 31.08.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

37. 01.09.2003 07.09.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

38. 08.09.2003 14.09.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

39. 15.09.2003 21.09.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

40. 22.09.2003 28.09.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

41. 29.09.2003 05.10.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

42. 06.10.2003 12.10.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

43. 13.10.2003 19.10.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

44. 20.10.2003 26.10.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

45. 27.10.2003 02.11.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

46. 03.11.2003 09.11.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

47. 10.11.2003 16.11.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

48. 17.11.2003 23.11.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

49. 24.11.2003 30.11.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

50. 01.12.2003 07.12.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

51. 08.12.2003 14.12.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

52. 15.12.2003 21.12.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

53. 22.12.2003 28.12.2003 "Arnika"              ul. Rynek 13-14 415-55-21

54. 29.12.2003 31.12.2003 "Miejska"            ul. Warszawska 17 415-54-22

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18 - 1037 -              Poz. 428



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18 - 1038 -          Poz. 429

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

§ 1.Uchwala siê Statut Gminy Cisek w brzmieniu stano-
wi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Rady Gminy Cisek Nr XXIX/175/01
z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie Statutu Gminy Cisek
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 127, poz.1388).

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

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/19/2003

Rady Gminy Cisek
z dnia 17 lutego 2003 r.

STATUT
GMINY CISEK

ROZDZIA£ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Cisek,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Cisek,
3) komisji lub komisjach - nale¿y przez to rozumieæ komi-

sjê lub komisje Rady Gminy Cisek,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy Cisek,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Cisek,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Cisek,
7) Urzêdzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy

Cisek.

ROZDZIA£ II

PO£O¯ENIE, GRANICA, INSYGNIA GMINY
ORAZ SIEDZIBA JEJ ORGANÓW

§ 2.1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Kêdzierzyñsko-Koziel-
skim, w Województwie Opolskim i obejmuje obszar 70,89 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali
1:100000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Cisek.
4. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze

zwane so³ectwami.
5.  Wójt prowadzi wykaz jednostek pomocniczych Gminy.
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Uchwa³a Nr IV/19/2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 17 lutego 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cisek.

§ 3. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
gminne jednostki organizacyjne.

2.  Wójt prowadzi wykaz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4.Insygniami Gminy s¹:
1) herb Gminy,
2) barwy Gminy.

§ 5.1. Herb Gminy to tarcza w kolorach b³êkitu i zieleni
przedzielonych srebrnymi falistymi wstêgami. Na b³êkitnej czê-
�ci tarczy "z³ota rybka" wynosi z wody w ga³¹zce cisu górno�l¹-
skiego or³a, zwieñczonego czerwon¹ mitr¹ ksi¹¿êc¹ w konstruk-
cji z³otej. Nad tarcz¹ w wieñcu cisu znajduje siê o�mioro¿ny
krzy¿ srebrny w czerwonym polu. W zwieñczeniu wieñca cisowego
wpisany rok 1241. Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 2 do Statutu.

2. Barwy Gminy okre�la jej flaga, koloru z³otego i b³êkitnego.
Flag¹ Gminy jest prostok¹tny p³at tkaniny o proporcji szeroko�ci do
d³ugo�ci 5:8, który podzielony jest na dwa poziome pasy o proporcji
górnego do dolnego 5:1. Górny pas jest koloru z³otego a dolny b³êkit-
nego. Na górnym z³otym pasie w jego lewej czê�ci umieszczony jest
herb Gminy. Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 3 do Statutu.

3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
Gminy okre�la  Rada w odrêbnej uchwale.

§ 6. Rada mo¿e ustanowiæ odrêbn¹ uchwa³¹ pieczêæ gminy.

ROZDZIA£ III

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 7. Jednostkami pomocniczymi Gminy s¹ so³ectwa.
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale so³ectwa, a tak¿e

zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêd-
nieniem nastêpuj¹cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia so³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jed-
nostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ec-
twa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okre-
�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3) projekt granic so³ectwa sporz¹dza Wójt, uwzglêdniaj¹c
wyniki konsultacji, o których mowa w pkt. 2,

4) przebieg granic so³ectw powinien - w miarê mo¿liwo�ci
- uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komu-
nikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia so³ectw stosuje siê odpowiednio ust. 2.

§ 8.1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodar-
kê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodziel-
nie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te
�rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿eto-
wej, okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie
dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
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4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu �rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty 500 z³.

6. Decyzje o jakich mowa w ust. 2 - 5, s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli w zakresie zarz¹du mieniem Gminy.

7. Obs³ugê finansow¹ jednostek pomocniczych prowadzi
Urz¹d Gminy.

§ 9.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady na zaproszenie Prze-
wodnicz¹cego Rady oraz w posiedzeniach komisji na zapro-
szenie Przewodnicz¹cego komisji.

2. Przewodnicz¹cy Rady i Przewodnicz¹cy komisji, na
wniosek przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej uczestnicz¹cego w sesjach Rady lub posiedze-
niach komisji, udzielaj¹ mu g³osu.

ROZDZIA£ IV

ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA RADY

§ 10. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹-
cego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej  sesji.

§ 11.1. Oprócz Komisji Rewizyjnej Rada powo³uje nastê-
puj¹ce sta³e komisje:

1) Gospodarczo-Bud¿etow¹ do wykonywania zadañ z zakresu:
bud¿etu, finansów, planowania i rozwoju gospodarczego, gospodar-
ki komunalnej, komunikacji, handlu  i us³ug. Komisja ta  koordynuje
prace nad bud¿etem w innych komisjach.

2) Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Porz¹dku Publicznego
do wykonywania zadañ  z zakresu: rolnictwa, planowania prze-
strzennego, gospodarki terenami, budownictwa, ochrony �rodo-
wiska naturalnego, ekorozwoju gminy, wyznaczania celów priory-
tetowych w wydatkowaniu Gminnego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska, porz¹dku publicznego, ochrony przeciwpo¿arowej,

3) O�wiaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych
do wykonywania zadañ   z zakresu: o�wiaty, kultury, sportu, re-
kreacji i turystyki, ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, spraw
socjalnych i pomocy spo³ecznej, polityki mieszkaniowej, w tym
sprawowania kontroli spo³ecznej nad trybem rozpatrywania i
za³atwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i
lokali socjalnych.

2. W sk³ad komisji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 - 3  wcho-
dzi 5 radnych.

3. Przewodnicz¹cych komisji, o których mowa w ust. 1 pkt.
1 - 3 wybiera Rada.

§ 12.1. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹:

1) okre�lenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,

2) przygotowanie porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wie-

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.
2. Porz¹dek obrad pierwszej sesji Rady nowej kadencji

powinien obejmowaæ informacjê organu wykonawczego po-
przedniej kadencji o stanie mienia komunalnego.

§ 13.1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

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

3. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady wcho-
dz¹ce w sk³ad Urzêdu Gminy. Obs³uga ta obejmuje w szczegól-
no�ci wysy³anie zawiadomieñ o sesjach Rady i posiedzeniach
komisji oraz sporz¹dzanie protoko³ów z sesji Rady i posiedzeñ
komisji.

Radni

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

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne pisemne lub ustne wyja�nienia na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego komisji.

§ 15.Radni, stosownie do potrzeb, przyjmuj¹ mieszkañ-
ców Gminy w ustalonym czasie i miejscu uprzednio podanym
do publicznej wiadomo�ci.

Zasady dzia³ania klubów radnych

§ 16.Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.

§ 17.1. Warunkiem utworzenia klubu jest pisemne zade-
klarowanie udzia³u w nim przez co najmniej 5 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
na pi�mie Przewodnicz¹cemu Rady.

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

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym na pi�mie Przewodnicz¹cego Rady

§ 18.1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 19.1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw ka-
dencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków.

3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu z mocy Statutu, gdy liczba
ich cz³onków spadnie poni¿ej 5 radnych.

§ 20.Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wy-
bierani przez cz³onków klubu.

§ 21.1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-

tem.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

§ 22.1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze
i opiniodawcze w zakresie organizacji   i trybu dzia³ania Rady.

2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
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ROZDZIA£ V

TRYB PRACY RADY

§ 23.1. Rada oprócz uchwa³ w sprawach nale¿¹cych do jej
kompetencji, okre�lonych  w ustawach, mo¿e podejmowaæ tak-
¿e uchwa³y zawieraj¹ce:

1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - ustalaj¹ce samozobowi¹zanie siê do okre-

�lonego postêpowania,
3) o�wiadczenia - ustalaj¹ce stanowisko w okre�lonej

sprawie,
4) apele - ustalaj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwanie ad-

resatów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, podjêcia
inicjatywy czy zadania,

5) opinie - obejmuj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.
2. Do uchwa³, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5, ma zasto-

sowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa-
³odawczej i podejmowania uchwa³.

§ 24.1. Sesje Rady przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przygotowanie sesji Rady obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dorêczenia radnym materia³ów, w tym projek-

tów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku obrad

sesji Rady oraz materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad dorêcza
siê radnym na polecenie Przewodnicz¹cego Rady najpó�niej na
7 dni przed terminem sesji.

4. Zawiadomienie wraz  z materia³ami dotycz¹cymi sesji
Rady po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i rozpatrzeniu sprawoz-
dania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na 14
dni przed terminem sesji.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.
3 i 4, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ
nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ
zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³oso-
waniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci poprzez
umieszczenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.

7. Terminy, o których mowa w ust. 3 i 4 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹
dnia odbywania sesji.

§ 25.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiê-
gniêciu opinii Wójta, ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

2. W sesjach Rady uczestniczy Wójt lub na polecenie Wój-
ta jego zastêpca..

3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz
pracownicy Urzêdu Gminy mog¹ zostaæ zobowi¹zani przez Wójta
do obecno�ci na sesjach Rady z jego w³asnej inicjatywy lub na
wniosek Przewodnicz¹cego Rady.

§ 26.Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomo-
cy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

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

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

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

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na nie-
mo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów, a
tak¿e inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Ra-
dzie w³a�ciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska rad-
nych, którzy opu�cili obrady przed ich zakoñczeniem, odnoto-
wuje siê w protokole.

§ 29.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: ,,Otwieram ..................... se-
sjê Rady Gminy Cisek" okre�laj¹cej numer porz¹dkowy sesji
ustalony narastaj¹co od pocz¹tku kadencji Rady.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza, na pod-
stawie listy obecno�ci, prawomocno�æ obrad, a w przypadku
braku quorum zamyka obrady, wyznaczaj¹c nowy lub przewidy-
wany termin sesji. W protokole odnotowuje siê przyczyny, dla
których sesja nie odby³a siê.

§ 30.1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia
pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmian porz¹dku ob-
rad, polegaj¹cych na:

1) uzupe³nieniu tego porz¹dku obrad o okre�lony punkt,
2) skre�leniu z porz¹dku obrad okre�lonego punktu,
3) zmianie kolejno�ci punktów porz¹dku obrad.
2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e po-

wo³aæ spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzy mu pro-
wadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania, sprawdzanie quorum oraz
wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

§ 31.Porz¹dek obrad ka¿dej sesji Rady z wyj¹tkiem sesji
zwo³anej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy    o samorz¹dzie gmin-
nym winien obejmowaæ w szczególno�ci:

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach

podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym wraz z informacj¹
o odpowiedziach na interpelacje z³o¿one na poprzedniej sesji,

3) informacje o dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzyse-
syjnym,

4) interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
5) o�wiadczenia radnych,
6) informacje Przewodnicz¹cego Rady, przewodnicz¹cych

komisji Rady, przewodnicz¹cych organów wykonawczych jed-
nostek pomocniczych gminy i Wójta.

§ 32. Informacje, o których mowa w § 31 pkt 3, sk³ada
Wójt.

§ 33.1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych s¹ kie-
rowane do Wójta.

2. Interpelacja jest to pytanie na tle okre�lonych, z³o¿o-
nych  stanów faktycznych zwi¹zanych z funkcjonowaniem gmi-
ny, wymagaj¹ca dla przygotowania odpowiedzi przetworzenia
odno�nych informacji.

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

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie prze-
kazuje interpelacjê Wójtowi. Na wniosek interpeluj¹cego Prze-
wodnicz¹cy umo¿liwia wyg³oszenie interpelacji podczas sesji.

5. Odpowied� na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
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6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³a�ciwa
osoba upowa¿niona do tego  przez Wójta.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e z³o¿yæ ponown¹ interpelacjê.

8. Zapytanie dotyczy takich zagadnieñ zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem gminy, których wyja�nienie jest mo¿liwe niezw³ocz-
nie podczas sesji, na której zapytanie z³o¿ono.

9. Zapytania radni sk³adaj¹ ustnie.
10. Je¿eli Wójt nie jest w stanie niezw³ocznie udzieliæ od-

powiedzi na zapytanie albo gdy radny sk³adaj¹cy zapytanie uzna
odpowied� za niezadawalaj¹c¹, do zapytania stosuje siê odpo-
wiednio postanowienia dotycz¹ce  interpelacji.

11. Wniosek , jest  to nie stanowi¹cy inicjatywy uchwa³odawczej
postulat podjêcia lub zaniechania przez Wójta albo kierowników gmin-
nych jednostek organizacyjnych okre�lonych dzia³añ.

12. Do wniosków stosuje siê odpowiednio postanowie-
nia ust. 4-6.

13. O�wiadczenie jest wyra¿eniem przez radnego stano-
wiska w sprawie nie objêtej porz¹dkiem obrad.

14. O�wiadczenia s¹ sk³adane ustnie lub w formie pisem-
nej do protoko³u.

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

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³o-
su poza kolejno�ci¹.

3. Radny mo¿e kierowaæ do Przewodnicz¹cego Rady, Wójta
lub przewodnicz¹cych komisji pytania dotycz¹ce projektów
uchwa³ objêtych porz¹dkiem obrad.

4. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia Prze-
wodnicz¹cego Rady.

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

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

7. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e w ka¿dym czasie - z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek radnego - zarz¹dziæ przerwê w
obradach.

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

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

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

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

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

§ 37.1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci do-
tycz¹cych nastêpuj¹cych postanowieñ proceduralnych:

- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,

- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu ,,za" i jednego g³osu
,,przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³oso-
wanie.

§ 38.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê nad rozpatrywanym projektem uchwa³y.
W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿liwienia w³a�ci-
wej komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych
w czasie debaty wniosków, a je�li zaistnieje taka konieczno�æ -
przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie oraz uzy-
skania opinii prawnej w ich przedmiocie.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-
czyna procedurê g³osowania.

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

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ ponowne g³oso-
wanie w razie w¹tpliwo�ci co do wyników poprzedniego g³oso-
wania w tej samej sprawie.

§ 39.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê ,,Zamykam
.......................... sesjê Rady Gminy Cisek" okre�laj¹c¹ numer
porz¹dkowy, o którym mowa w § 29 ust. 1.

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

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

§ 40.1. Pracownik Biura Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji
protokó³.

2. Przebieg sesji nagrywa siê na magnetyczny albo elek-
troniczny no�nik d�wiêku lub obrazu, który przechowuje siê do
czasu podjêcia uchwa³y o jakiej mowa w § 31 pkt 1.

§ 41.1. Protokó³ z sesji powinien odzwierciedlaæ jej prze-
bieg.

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

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

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

ewentualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia przez Radê protoko³u z poprzed-

niej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) opis przebiegu obrad, a w szczególno�ci streszczenie

wyst¹pieñ i wniosków zg³oszonych w trakcie dyskusji nad pro-
jektami uchwa³ objêtymi porz¹dkiem obrad, a nadto odnotowa-
nie faktów zg³oszenia w tej dyskusji pisemnych wyst¹pieñ, któ-
re za³¹cza siê do protoko³u,

7) streszczenie ustnych zapytañ i o�wiadczeñ radnych,
8) opis g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:

,,za", ,,przeciw"  i ,,wstrzymuj¹cych siê" oraz g³osów niewa¿nych,
9) tre�æ podjêtych przez Radê postanowieñ procedural-

nych, o których mowa w § 37 ust. 1,
10) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹-

cej protokó³.
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§ 42.Poprawki do protoko³u danej sesji Rady radni mog¹
zg³aszaæ do momentu przyjêcia tego protoko³u przez Radê, przy
czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada po ewentualnym wy-
s³uchaniu protokolanta i odtworzeniu przes³uchania magnetycz-
nego lub elektronicznego zapisu przebiegu sesji.

§ 43.1. Do protoko³u do³¹cza siê:
1) listê obecno�ci radnych,
2) odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci,
3) teksty przyjêtych przez Radê uchwa³, z wyj¹tkiem uchwa³

w sprawach postanowieñ proceduralnych, o których mowa w
§ 37 ust. 1,

4) usprawiedliwienia osób nieobecnych,
5) pisemne wyst¹pienia radnych, o których mowa  w § 41

ust. 2 pkt 6,
6) dokumentacjê tajnych g³osowañ przeprowadzonych na

sesji Rady,
7) interpelacje i wnioski radnych,
8) o�wiadczenia radnych, o ile zosta³y z³o¿one na pi�mie,
9) inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady

w trakcie sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi uchwa³y najpó�-

niej w ci¹gu 6 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi protokó³ z sesji w

terminie 14 dni od dnia zakoñczenia sesji.

§ 44.Uchwa³y, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 3, s¹ spo-
rz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.

§ 45.1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.

2. Osoby, którym przys³uguje inicjatywa uchwa³odawcza
sk³adaj¹ projekty uchwa³ Przewodnicz¹cemu Rady wraz z uza-
sadnieniem. Uzasadnienie projektu uchwa³y stanowi¹cej inicja-
tywê uchwa³odawcz¹ Wójta zawiera informacjê o skutkach finan-
sowych realizacji projektowanej uchwa³y.

3. Projekt uchwa³y powinien odpowiadaæ wymogom okre-
�lonym w przepisach reguluj¹cych zasady techniki prawodaw-
czej.

4. Je¿eli przepisy prawa nak³adaj¹ obowi¹zek zaopiniowa-
nia lub uzgodnienia kwestii bêd¹cej przedmiotem projektu uchwa-
³y przez organy w³adzy publicznej lub inne podmioty - opiniê tak¹
lub uzgodnienie za³¹cza siê do projektu uchwa³y.

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

6. Projekt uchwa³y stanowi¹cy inicjatywê uchwa³odawcz¹
radnego lub radnych, Przewodnicz¹cy przekazuje w terminie 7
dni Wójtowi, celem zajêcia stanowiska, w tym ustalenia skutków
finansowych realizacji projektowanej uchwa³y, oraz pozyskania
opinii co do jej zgodno�ci z prawem. W przypadkach, o których
mowa w ust. 4, Wójt pozyskuje opiniê w³a�ciwego organu lub
podmiotu, albo dokonuje z nim stosownych uzgodnieñ.

§ 46.1. Przewodnicz¹cy Rady decyduje o skierowaniu na
sesjê Rady lub na posiedzenie w³a�ciwej komisji projektu uchwa³y
odpowiadaj¹cego wymogom okre�lonym w   § 45.

2. Przewodnicz¹cy Rady kieruje projekt uchwa³y na posie-
dzenie w³a�ciwej komisji, je�li tak przewiduj¹ odrêbne przepisy.

§ 47.Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 48.1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

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

Procedura g³osowania

§ 49.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesie-
nie rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy ,,za", ,,przeciw" i ,,wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady,
nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.

§ 50.1. W g³osowaniu tajnym  radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie prze-
prowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³o-
nionym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczy-
tuj¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

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

4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania sta-
nowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 51.1. Przewodnicz¹cy Rady przed poddaniem wnio-
sku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
tre�æ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzy-
sta,      a wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wniosko-
dawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy Rady podda-
je pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wyklu-
czyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewen-
tualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy,
rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ, po otrzy-
maniu odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie za-
mkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

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

§ 52.1. Je¿eli w danej sprawie zostanie zg³oszony wnio-
sek o odrzucenie projektu uchwa³y lub wniosek o skierowanie
projektu uchwa³y do w³a�ciwej komisji, w pierwszej kolejno�ci
Rada g³osuje wniosek o odrzucenie projektu uchwa³y, a w
dalszej kolejno�ci wniosek o skierowanie projektu uchwa³y
do w³a�ciwej komisji.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych pa-
ragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy
Rady poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek, stosuje siê zasadê okre�lo-
n¹ w ust.2.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
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6. Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza g³osowanie w ostatniej
kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odroczyæ g³osowanie, o któ-
rym mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wsku-
tek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiêdzy
poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

§ 53.Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku
osób lub mo¿liwo�ci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na
który oddano liczbê g³osów ,,za" wiêksz¹ od liczby g³osów ,,za"
oddanych na pozosta³e, z zastrze¿eniem, i¿ liczba ta jest wiêk-
sza ni¿ liczba g³osów ,,przeciw".

Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego

§ 54.1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami in-
nych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególno�ci dla
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy rad za-
interesowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 55.1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie za-
interesowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e rady
uczestnicz¹ce we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad.

Komisje Rady

§ 56.1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y w szczególno�ci:
1) opiniowanie przed³o¿onych im projektów uchwa³ Rady

oraz informacji Wójta,
2) formu³owanie i zg³aszanie Radzie wniosków dotycz¹-

cych przed³o¿onych im projektów uchwa³ Rady oraz informacji
Wójta.

2. Przedmiot i czasokres dzia³ania komisji dora�nej okre-
�la Rada w uchwale powo³uj¹cej tak¹ komisjê.

§ 57.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z pó³rocznym pla-
nem pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom sta³ym dokonanie w
planie pracy stosownych zmian.

§ 58.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je

Przewodnicz¹cemu Rady oraz Wójtowi Gminy do wiadomo�ci.

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

§ 60.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji zwo³uje przewodnicz¹cy komisji

lub Przewodnicz¹cy Rady.

§ 61.1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz na
pó³ roku sk³adaj¹ Radzie sprawozdania z dzia³alno�ci komisji.

2. Sprawozdanie z dzia³alno�ci komisji dora�nej Przewod-
nicz¹cy tej komisji przedstawia najpó�niej po up³ywie czasokre-
su, na który komisja ta zosta³a powo³ana.

§ 62. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowa-
niu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji.

ROZDZIA£ VI

KOMISJA REWIZYJNA

Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 63.Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 5 cz³onków, w tym:
1) przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, zwanego dalej

przewodnicz¹cym, wybieranego przez Radê,
2) wiceprzewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, zwanego

dalej wiceprzewodnicz¹cym, wybieranego na wniosek przewod-
nicz¹cego,przez Komisjê Rewizyjn¹ z jej sk³adu.

§ 64.1. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Komisji Rewi-
zyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecno�ci prze-
wodnicz¹cego lub jego wy³¹czenia w trybie wskazanym w § 65,
zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.

2. Postanowienia § 60 i 62 stosuj¹ siê odpowiednio.

§ 65.1. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji Rewizyjnej pod-
legaj¹ wy³¹czeniu z udzia³u w jej czynno�ciach w sprawach, w
których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub intere-
sowno�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia wiceprzewodnicz¹cego i poszcze-
gólnych cz³onków Komisji Rewizyjnej decyduje pisemnie prze-
wodnicz¹cy.

3. O wy³¹czeniu przewodnicz¹cego decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ

siê na pi�mie od decyzji  o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 7 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

Zasady kontroli

§ 66.1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy pod wzglêdem:

1) legalno�ci,
2) celowo�ci,
3) gospodarno�ci,
4) rzetelno�ci.
2. Komisja Rewizyjna bada skargi, do rozpatrzenia któ-

rych w³a�ciwa jest Rada, i w tym celu mo¿e przeprowadzaæ kon-
trole problemowe.

§ 67.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³okszta³t dzia³alno�ci
kontrolowanego podmiotu w okre�lonym przedziale czasowym,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienie z zakresu
dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, w tym przeprowadzone w
ramach badania skarg, do rozpatrzenia których w³a�ciwa jest Rada,

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w dzia³alno�ci
kontrolowanego podmiotu.

2. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co      w szczególno�ci dotyczy projek-
tów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okre�lonych
dzia³añ (kontrola wstêpna).

3. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zmianê zakre-
su i terminu przeprowadzonej kontroli, zaniechanie lub prze-
rwanie kontroli, a tak¿e odst¹pienie od poszczególnych czynno-
�ci kontrolnych.
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§ 68.1. Podmioty kontrolowane oraz rodzaje, zakresy i terminy
kontroli przeprowadzanych przez Komisjê Rewizyjn¹ okre�lone s¹ w
pó³rocznych planach pracy Komisji uchwalanych przez Radê na wnio-
sek Komisji Rewizyjnej, sk³adany najpó�niej do dnia :

- 30 stycznia - na pierwsze pó³rocze,
- 30 lipca - na drugie pó³rocze
ka¿dego roku, a tak¿e w odrêbnych uchwa³ach Rady.
2. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie pó³roczne sprawoz-

dania ze swojej dzia³alno�ci.
3. Sprawozdanie z dzia³alno�ci w ostatnim roku kadencji Rady

sk³adane jest w terminie umo¿liwiaj¹cym rozpatrzenie tego sprawoz-
dania, najpó�niej na ostatniej sesji Rady  w up³ywaj¹cej kadencji.

§ 69.1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 66 ust. 1.

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

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzysta-
ne w szczególno�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
�wiadków, wyja�nienia i o�wiadczenia pracowników kontrolo-
wanego podmiotu oraz opinie bieg³ych.

4. Zeznania �wiadków i o�wiadczenia pracowników po-
winny byæ utrwalone na pi�mie zawieraj¹cym okre�lenie:

1) daty i  miejsca z³o¿enia zeznania lub o�wiadczenia,
2) imiona i nazwiska osób sk³adaj¹cych oraz odbieraj¹-

cych zeznania lub o�wiadczenia,
3) tre�æ zeznañ i o�wiadczeñ,
4) podpisy osób sk³adaj¹cych i przyjmuj¹cych zeznania

lub o�wiadczenia.

Tryb kontroli i badania skarg,
do rozpatrzenia których w³a�ciwa jest Rada

§ 70.1. Kontrolê w zakresie ustalenia stanu faktycznego
bêd¹cego przedmiotem kontroli oraz badanie skargi, do rozpatrze-
nia której w³a�ciwa jest Rada, przeprowadza Komisja Rewizyjna.

2. Czynno�ci kontrolne przeprowadzane s¹ na podstawie pi-
semnego upowa¿nienia wydanego na wniosek przewodnicz¹cego
Komisji przez Przewodnicz¹cego Rady. Upowa¿nienie wskazuje kon-
trolowany podmiot, zakres i termin kontroli oraz imiona i nazwiska
osób upowa¿nionych do przeprowadzenia kontroli. Upowa¿nienia te
kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czynno�ci kon-
trolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

§ 71.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli, a w
szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cego dokumenty i
materia³y dotycz¹ce przedmiotu kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym
wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi³
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1, obowi¹zany jest
do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce przewodnicz¹cego Komisji
pisemnego wyja�nienia przyczyn odmowy.

3. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwo-
�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 72.1. Komisja Rewizyjna mo¿e zadecydowaæ o zasiê-
gniêciu porady, opinii lub ekspertyzy osób posiadaj¹cych wie-
dzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem kontroli.

2. O pozyskanie takiej porady, opinii lub ekspertyzy prze-
wodnicz¹cy Komisji zwraca siê do Wójta.

3. Je¿eli Wójt odmówi pozyskania porady, opinii lub eks-
pertyzy - przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwróciæ siê do Rady o

podjêcie uchwa³y zobowi¹zuj¹cej Wójta do podjêcia okre�lo-
nych dzia³añ w tym zakresie.

Protoko³y kontroli, wyst¹pienia pokontrolne i wnioski
co do sposobu za³atwienia skargi, do rozpatrzenia

której w³a�ciwa jest Rada.

§ 73.1. W ci¹gu 14 dni od zakoñczenia czynno�ci kontrol-
nych Komisja Rewizyjna sporz¹dza w odpowiedniej ilo�ci eg-
zemplarzy protokó³ z przeprowadzonej kontroli zawieraj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
3) imiona i nazwiska cz³onków zespo³u kontrolnego,
4) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
5) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
6) przebieg czynno�ci kontrolnych i ustalenia faktyczne

dokonane na ich podstawie ze wskazaniem dowodów potwier-
dzaj¹cych te ustalenia,

7) podpisy wszystkich cz³onków zespo³u kontrolnego z
podaniem miejsca i daty ich z³o¿enia.

2. Do protoko³u do³¹cza siê wszystkie dowody zebrane w
toku kontroli.

3. Dwa egzemplarze protoko³u kontroli wraz z za³¹cznikami prze-
wodnicz¹cy Komisji dorêcza kierownikowi kontrolowanego podmio-
tu celem zapoznania siê z jego tre�ci¹, ewentualnego wniesienia
uwag na pi�mie i podpisania z podaniem miejsca i daty podpisu.
Czynno�ci tych kierownik kontrolowanego podmiotu winien dope³niæ
w ci¹gu 7 dni od daty dorêczenia protoko³u i zwróciæ jeden egzemplarz
podpisanego protoko³u przewodnicz¹cemu Komisji.

4. W przypadku odmowy podpisania protoko³u kontroli,
kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest w ter-
minie wskazanym w ust. 3 przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu Ko-
misji pisemne wyja�nienie przyczyn odmowy podpisu i zwró-
ciæ oba egzemplarze protoko³u.

§ 74.1. W przypadku wniesienia przez kierownika kontro-
lowanego podmiotu uwag do protoko³u kontroli lub odmowy
jego podpisania - przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zdecydowaæ o
przeprowadzeniu dodatkowych czynno�ci kontrolnych.

2. W ci¹gu  7 dni od zakoñczenia dodatkowych czynno�ci
kontrolnych Komisja Rewizyjna sporz¹dza w trzech egzempla-
rzach odpowiednie uzupe³nienie protoko³u kontroli. Do tre�ci uzu-
pe³nienia stosuje siê odpowiednio postanowienie § 72 ust. 1.

3. Dwa egzemplarze protoko³u kontroli wraz z uzupe³nie-
niem przewodnicz¹cy Komisji przekazuje kierownikowi kontro-
lowanego podmiotu. Postanowienia § 73 ust. 2, ust. 3 i ust. 4
stosuj¹ siê odpowiednio.

§ 75.W ci¹gu 14 dni od zwrócenia protoko³u kontroli przez
kierownika kontrolowanego podmiotu:

1) Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli
ustala tre�æ wyst¹pienia pokontrolnego zawieraj¹c¹: opis nie-
prawid³owo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu ze
wskazaniem odno�nych ustaleñ protoko³u kontroli, ewentualne
wnioski co do poci¹gniêcia do odpowiedzialno�ci s³u¿bowej,
maj¹tkowej i karnej osób odpowiedzialnych za te nieprawid³o-
wo�ci oraz wnioski o podjêcie innych dzia³añ przez organy gmi-
ny i kierownika kontrolowanego podmiotu.

2) przewodnicz¹cy Komisji przekazuje:
a) Przewodnicz¹cemu Rady - wyst¹pienie pokontrolne

oraz protokó³ kontroli wraz z ewentualnymi uwagami kierowni-
ka kontrolowanego podmiotu lub wyja�nieniem przyczyn od-
mowy podpisania protoko³u,

b) Wójtowi - wyst¹pienie pokontrolne oraz protokó³ kon-
troli wraz z ewentualnymi uwagami kierownika kontrolowanego
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podmiotu lub wyja�nieniem przyczyn odmowy podpisania pro-
toko³u, je¿eli Wójt nie otrzyma³ tego protoko³u wcze�niej jako
kierownik kontrolowanego podmiotu,

c) kierownikowi kontrolowanego podmiotu - wyst¹pienie po-
kontrolne.

§ 76.1. Je¿eli w toku badania skargi, do rozpatrzenia któ-
rej w³a�ciwa jest Rada, nie przeprowadzono kontroli problemo-
wej, o której mowa w § 66 ust. 2, Komisja Rewizyjna w ci¹gu
7 dni od zakoñczenia badania opracowuje i przyjmuje stanowi-
sko w przedmiocie skargi które przewodnicz¹cy Komisji przeka-
zuje niezw³ocznie Przewodnicz¹cemu Rady.

2. Je¿eli w toku badania skargi, do rozpatrywania której
w³a�ciwa jest Rada, przeprowadzona zosta³a kontrola proble-
mowa w trybie okre�lonym w § 66 ust. 2, postanowienia § 73,
§ 74, § 75 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a stosuj¹ siê odpowiednio.

§ 77.Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo-
�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej polowy sk³adu Komisji w g³o-
sowaniu jawnym.

§ 78.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 79.Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

ROZDZIA£ VII

ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z
DOKUMENTÓW WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA ZADAÑ PU-
BLICZNYCH PRZEZ ORGANY GMINY

§ 80. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone w usta-
wach.

§ 81. Dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ pu-
blicznych przez organy Gminy, w tym  protoko³y z posiedzeñ Rady
i komisji  podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 82.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i komisji udo-
stêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzi-
nach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta udostêpniane s¹
we w³a�ciwej jednostce organizacyjnej Urzêdu Gminy, w dniach
i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, s¹ równie¿
udostêpniane w sieci informatycznej Internet na zasadach okre-
�lonych w odrêbnych przepisach.
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Na  podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy  z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz.
1591 z pó�n. zm.1 )  oraz  art. 26  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r.  Nr 15 poz.
139 z pó¿n.zm.2 ), Rada Miejska w Gogolinie  uchwala miejscowy
plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu by³ego lotniska
w Kamieniu �l¹skim.

DZIA£ I
Przepisy ogólne

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu by³ego lotniska w Kamieniu �l¹skim, zwany w dalszej
tre�ci planem, obejmuje dzia³ki nr ewidencyjny:  677/30, 677/32,
677/33, 677/34, 677/35, 677/49, 677/50, 679, 1261, 1262, 1263,
1266, 89/1, 89/2, 89/3, po³o¿one w po³udniowym rejonie so³ec-
twa Kamieñ �l¹ski pomiêdzy terenami zabudowanymi miejsco-
wo�ci Kamieñ �l¹ski i Kamionek.

2. Granica terenu objêtego planem okre�lona jest na ry-
sunku w skali 1:5 000, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa-
³y, zwany w dalszej tre�ci rysunkiem planu.

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny urz¹dzeñ komunikacji lotniczej oznaczone na ry-

sunku planu symbolem KL, z alternatywnym dopuszczeniem:
dzia³alno�ci przemys³owo-sk³adowej (PS), u¿ytków zielonych (RZ),
zalesieñ (RL);

2) teren produkcyjno-sk³adowy oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem PS;

3) teren us³ug komercyjnych oznaczony na rysunku planu
symbolem UK;

4) tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem RL;
5) tereny zieleni nieurz¹dzonej oznaczone na rysunku pla-

nu symbolem ZN, z ograniczonym dopuszczeniem zalesieñ (LS)
i u¿ytkowania rolniczego terenów trawiastych (RZ);

6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolami: KDLg i KDDg.

§ 3.1. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek planu, o któ-
rym mowa w § 1 ust.2.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami  planu, w zakresie okre�lonym w
przepisach szczegó³owych niniejszej uchwa³y:

1) granice terenu objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania.

§ 4.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w de-
cyzjach administracyjnych w stosunku do terenów, o których mowa
w §2, wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi nale¿y okre�laæ
wg zasad ustalonych w dziale II.

§ 5.U¿yte w niniejszej uchwale terminy oznaczaj¹:
1) standard jako�ci �rodowiska - w znaczeniu okre�lonym

w ustawie Prawo ochrony �rodowiska;
2) dzia³alno�æ o ograniczonej uci¹¿liwo�ci - dzia³alno�æ

gospodarcza nie powoduj¹ca przekroczenia standardów jako-
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Uchwa³a Nr  V/ 32/ 2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia  17 lutego 2003r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu by³ego lotniska w Kamieniu �l¹skim.

�ci �rodowiska poza terenem, do którego prowadz¹cy dzia³al-
no�æ posiada tytu³ prawny, z wykluczeniem:

a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywa-
nia na �rodowisko;

b) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko, dla których mo¿e byæ wymagany raport oddzia³y-
wania na �rodowisko - je�li z raportu wynika, ¿e mog¹ one
zagra¿aæ istniej¹cym w otoczeniu zbiorowiskom ro�linnym,
zw³aszcza rzadkim i chronionym, lub zanieczyszczeniem wód
podziemnych,

3) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi, Polskie Normy, przepisy prawa miejscowego po-
wszechnie obowi¹zuj¹ce na terenie województwa opolskiego;

4) zieleñ towarzysz¹ca - zieleñ ozdobna i izolacyjna;
5) obiekty towarzysz¹ce - obiekty budowlane zwi¹zane z

podstawow¹ funkcj¹ terenu.

DZIA£ II
Przepisy szczegó³owe

ROZDZIA£ 1
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 6.1. Wyznacza siê teren urz¹dzeñ komunikacji lotniczej
z przeznaczeniem na lotnisko, zak³ad remontowy samolotów i
helikopterów, itp. z towarzysz¹cymi obiektami, urz¹dzeniami i
zieleni¹ - oznaczony na rysunku planu symbolem 1KL(PS).

2. Dopuszcza siê - alternatywnie - funkcjê  produkcyjno-
sk³adow¹ terenu, z mo¿liwo�ci¹ lokalizacji zak³adów: produk-
cyjnych, produkcyjno-us³ugowych,  budowlanych, us³ug trans-
portowych, samochodowych, technicznych,  hurtowni itp. z
obiektami, urz¹dzeniami i zieleni¹ towarzysz¹c¹.

3. Dzia³alno�æ podstawowa i dopuszczalna powinna
spe³niaæ kryteria dzia³alno�ci  o ograniczonej uci¹¿liwo�ci.

4. Dla terenu o którym mowa w ust.1, ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy:

1) wjazdy z istniej¹cej drogi publicznej 1KDLg, poza grun-
tami zalesionymi,

2) dopuszcza siê podzia³ geodezyjny terenu pod warun-
kiem zapewnienia w projekcie podzia³u dostêpno�ci komuni-
kacyjnej do wszystkich nieruchomo�ci powsta³ych w wyniku
tego podzia³u jak w pkt 1, bezpo�rednio lub za po�rednictwem
dróg wewnêtrznych, które  nale¿y wydzieliæ w ramach tego po-
dzia³u,

3) w granicach terenu nale¿y zlokalizowaæ:
a) parkingi dla pracowników i klientów z ilo�ci¹ miejsc

postojowych odpowiedni¹ do programu u¿ytkowego obiektów
produkcyjnych i us³ugowych;

b) obiekty  towarzysz¹ce, w tym niezbêdne urz¹dzenia
infrastruktury technicznej;

c) zieleñ towarzysz¹c¹ o funkcji estetycznej i izolacyjnej,
w tym obowi¹zkowo zieleñ izolacyjn¹ na granicy z terenem
2KL(RZ) - w przypadku alternatywnego zagospodarowania te-
renu;
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4) przy urz¹dzaniu zieleni, o której mowa w pkt 3 lit.c ,
nale¿y wykorzystywaæ gatunki ro�lin zgodnie z siedliskiem;

5) powierzchnia biologicznie bierna (tereny zabudowane i
tereny utwardzone) nie mo¿e przekraczaæ 60% ca³kowitej po-
wierzchni terenu;

6) odleg³o�æ zabudowy od drogi - zgodnie z przepisami
szczególnymi, z zastrze¿eniem pkt. 7;

7) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zalesienia;
8) wysoko�æ obiektów produkcyjnych, produkcyjno-us³u-

gowych i sk³adowych  - jedna kondygnacja nadziemna, budyn-
ków  towarzysz¹cych (administracyjno-socjalnych) do dwóch
kondygnacji nadziemnych;

9) zakazuje siê budowy obiektów budowlanych i urz¹dzeñ
naruszaj¹cych walory krajobrazowo-przyrodnicze, w szczegól-
no�ci otwartych placów sk³adowych.

§ 7.1.  Wyznacza  siê  teren  urz¹dzeñ  komunikacji  lotniczej
z przeznaczeniem na lotnisko z   towarzysz¹cymi urz¹dzeniami i
zieleni¹ -  oznaczony na rysunku planu symbolem 2KL(RZ).

2. Dopuszcza siê - alternatywnie - pozostawienie terenu
jako u¿ytki zielone z mo¿liwo�ci¹ ich rolniczego wykorzystania
lub rekreacyjnego - np. pole golfowe.

3. Wyklucza siê zabudowê z wyj¹tkiem obiektów (budyn-
ków i urz¹dzeñ) niezbêdnych do obs³ugi funkcji rekreacyjnej,
które mo¿na zlokalizowaæ przy drodze 2KDLg, w bezpo�rednim
s¹siedztwie zabudowy wsi Kamionek.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:

1) nale¿y zachowaæ istniej¹ce powierzchnie trawiaste z
zastrze¿eniem pkt 2;

2) pod zabudowê o której mowa w ust.3 mo¿na przezna-
czyæ teren o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 0,1 ha;

3) wysoko�æ budynków o których mowa w ust.3 - do dwóch
kondygnacji, w tym jedna jako poddasze u¿ytkowe a architektu-
ra budynków powinna nawi¹zywaæ form¹ do tradycyjnej zabu-
dowy wiejskiej;

4) dopuszcza siê lokalizacjê podziemnych sieci infrastruk-
tury technicznej z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, s³u¿¹cych ob-
s³udze terenu objêtego planem.

§ 8.1.  Wyznacza siê teren urz¹dzeñ komunikacji lotniczej
z przeznaczeniem na lotnisko z    towarzysz¹cymi urz¹dzeniami
i zieleni¹ - oznaczony na rysunku planu  symbolem 3 KL(RL).

2.  Dopuszcza siê - alternatywnie - zalesienie terenu.
3.  Nale¿y zachowaæ istniej¹ce powierzchnie trawiaste z

zastrze¿eniem ust. 2.
4.  Dopuszcza siê lokalizacjê podziemnych sieci infrastruk-

tury technicznej z urz¹dzeniami   towarzysz¹cymi, s³u¿¹cych ob-
s³udze terenu objêtego planem.

§ 9.1.  Wyznacza siê teren produkcyjno-sk³adowy z prze-
znaczeniem pod zak³ad produkcyjny,    produkcyjno-us³ugowy,
budowlany, us³ug transportowych, samochodowych, technicz-
nych,    hurtowniê itp. z obiektami, urz¹dzeniami i zieleni¹ towa-
rzysz¹c¹ -  oznaczony na rysunku    planu symbolem 1PS.

2. Dzia³alno�æ o której mowa w ust. 1, powinna spe³niaæ
kryteria dzia³alno�ci  o ograniczonej uci¹¿liwo�ci.

3.  Dla  terenu  o którym  mowa w ust. 1, ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenu i   kszta³towania zabudowy:

1) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie przeznaczeniem terenu, z zastrze¿eniem pkt 2;

2) przy modernizacji istniej¹cej stacji paliw nale¿y zasto-
sowaæ rozwi¹zanie techniczne izolacji zbiorników paliw p³ynnych
zapewniaj¹ce ochronê przed zanieczyszczeniem wód podziem-
nych. Przepis § 15 ust. 2 stosuje siê odpowiednio;

3) w granicach terenu nale¿y zlokalizowaæ parkingi dla
pracowników i klientów z ilo�ci¹ miejsc postojowych odpowied-
ni¹ do programu u¿ytkowego obiektów us³ugowych;

4) wysoko�æ zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych.

§ 10.1.   Wyznacza siê teren us³ug komercyjnych admini-
stracyjnych i socjalnych, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem UK.

2.   Dopuszcza siê - alternatywnie - us³ugi turystyczne.
3.   Dla  terenu  o którym mowa w ust. 1, ustala siê nastê-

puj¹ce zasady zagospodarowania terenu i  kszta³towania zabu-
dowy:

1) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym  przeznacze-
niem terenu;

2) w granicach terenu nale¿y zlokalizowaæ parkingi dla
pracowników i klientów z ilo�ci¹ miejsc postojowych odpowied-
ni¹ do programu u¿ytkowego obiektów us³ugowych;

3) odleg³o�æ zabudowy od drogi - zgodnie z przepisami
szczególnymi;

4) wysoko�æ zabudowy - do trzech kondygnacji nadziem-
nych.

§11.1.Wyznacza siê teren lasów obejmuj¹cy istniej¹ce zbio-
rowiska le�ne - oznaczony na rysunku planu symbolem RL.

2. Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ turystyki i wypoczyn-
ku bez zmiany przeznaczenia terenu - w uzgodnieniu z w³a�ci-
cielem (zarz¹dc¹) terenu.

 § 12.1.  Wyznacza siê tereny  zieleni  nieurz¹dzonej  obej-
muj¹ce  zbiorowiska le�ne, krzewiaste i murawowe - oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem ZN(RL).

2.  Dopuszcza siê:
 1)   zalesienia, oraz - na  terenie  z dodatkowym  symbo-

lem (RZ) - rolnicze  wykorzystanie terenów  trawiastych (u¿ytki
zielone);

 2)   lokalizacjê urz¹dzeñ turystyki i wypoczynku bez zmiany
przeznaczenia terenu;

3)   lokalizacjê podziemnych sieci infrastruktury technicz-
nej z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,   s³u¿¹cych obs³udze terenu
objêtego planem;

 pod  warunkiem  zachowania  istniej¹cych  zbiorowisk i
ro�lin chronionych oraz warunków ich rozwoju.

3.  Zaleca  siê  ustanowienie  u¿ytków  ekologicznych,
obejmuj¹cych  co najmniej tereny wystêpowania zbiorowisk
chronionych.

4.  Podstaw¹  zagospodarowania  terenów  w  sposób
dopuszczony  w ust. 2, jest szczegó³owa  inwentaryzacja  przy-
rodnicza  oraz ocena wp³ywu tego zagospodarowania na istnie-
j¹ce  zbiorowiska i ro�liny chronione.

§ 13.1. Wyznacza siê tereny dróg publicznych:
1)   drogi lokalne gminne:
a) 1KDLg - Kamieñ �l¹ski - Siedlce;
b) 2KDLg - Kamieñ �l¹ski - Kamionek ;
o szeroko�ci pasa drogowego  - min.15m;
2) droga  dojazdowa gminna - KDDg - obs³uguj¹ca tereny

planowanej zabudowy produkcyjno-us³ugowej o szeroko�ci
pasa drogowego  - 15m.

2. Na terenach w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg, za-
kazuje siê realizacji obiektów  budowlanych, z wyj¹tkiem :

1) urz¹dzeñ technicznych dróg i zwi¹zanym z utrzymaniem
i obs³ug¹ ruchu;

2) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - na warun-
kach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.
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3. Nale¿y chroniæ istniej¹ce w pasach ulic zadrzewienia
oraz uzupe³niaæ je, zachowuj¹c uk³ad i to¿samo�æ.

4. W ci¹gu drogi 2 KDLg wydzieliæ �cie¿kê rowerow¹, zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

ROZDZIA£ 2
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i

komunalnej

§ 14.1. Ustala siê pe³ne uzbrojenie terenu planowanej
zabudowy w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, gazow¹ dla celów bytowych i grzewczych, elektroener-
getyczn¹ i telekomunikacyjn¹, na nastêpuj¹cych zasadach:

1) zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej sieci wodoci¹go-
wej; wymagana realizacja nowych odcinków sieci rozdzielczej
doprowadzaj¹cych wodê do terenów planowanej zabudowy;

2) odprowadzenie �cieków sanitarnych - do istniej¹cej
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Choruli; wymagana realiza-
cja nowych odcinków sieci odprowadzaj¹cych �cieki z terenów
planowanej zabudowy;

3) odprowadzenie �cieków technologicznych - z terenu
KL(PS) - do sieci, o której  mowa w pkt 2, po uprzednim pod-
czyszczeniu w urz¹dzeniach zak³adowych w przypadkach zanie-
czyszczenia przekraczaj¹cego dopuszczalne wska�niki;

4) odprowadzenie wód opadowych - z terenów KL - do
rowów - po uprzednim oczyszczeniu w stopniu wymaganym
obowi¹zuj¹cymi przepisami - za po�rednictwem kanalizacji desz-
czowej na zasadach okre�lonych w przepisach szczególnych;

5) zaopatrzenie w gaz - docelowo mo¿liwa realizacja sieci
rozdzielczej;

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
rozdzielczej - wymagana rozbudowa podstawowych ci¹gów li-
niowych 15 kV;

7) telekomunikacja - kanalizacj¹  kablow¹.
2. Nowe sieci, o których mowa w ust. 1, nale¿y prowadziæ

w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych pasów drogowych ,w uzgod-
nieniu z zarz¹dc¹ drogi. Dopuszcza siê odstêpstwa w przypad-
kach uzasadnionych szczegó³owymi rozwi¹zaniami techniczny-
mi. Trasy sieci oraz lokalizacje urz¹dzeñ towarzysz¹cych na nie-
ruchomo�ciach poza liniami rozgraniczaj¹cymi pasów drogo-
wych, wymagaj¹ uzgodnienia z w³a�cicielami  nieruchomo�ci.

3. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - ze �róde³ indywidual-
nych.

4. Usuwanie odpadów:
1) komunalnych - do kontenerów i na komunalne sk³ado-

wisko w Gogolinie;
2) przemys³owych i niebezpiecznych - zgodnie z decyzj¹

w³a�ciwego organu, wydan¹ na podstawie ustawy o odpadach.

ROZDZIA£ 3
Ogólne zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego

§ 15.1. Realizacjê planowanej zabudowy produkcyjno-
us³ugowej warunkuje siê budow¹ kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz zapewnieniem odbioru i zorganizowanego sk³ado-
wania odpadów.

2. Istniej¹ce przedsiêwziêcia, mog¹ce znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, w razie okoliczno�ci wskazuj¹cych na ich
szkodliwy wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia prze-
gl¹du ekologicznego zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Na terenach objêtych planem, zakazuje siê przedsiê-
wziêæ mog¹cych spowodowaæ zanieczyszczenie wód podziem-
nych, a w szczególno�ci:

1) lokalizacji inwestycji mog¹cych spowodowaæ zanie-
czyszczenie wód podziemnych;

2) rolniczego wykorzystywania �cieków.

4. Zaleca siê w nowych i modernizowanych obiektach sto-
sowanie nowoczesnych urz¹dzeñ grzewczych niskoemisyjnych.

5. W zakresie dopuszczalnych poziomów ha³asu stosuje
siê przepisy szczególne, przy czym:

1) w przypadku u¿ytkowania terenów KL, zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym - klasyfikacjê terenów zabudowy wsi
Kamieñ �l¹ski i Kamionek, dla potrzeb ustalania dopuszczal-
nego poziomu ha³asu, nale¿y przyjmowaæ zgodnie z ustalenia-
mi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tych
miejscowo�ci;

2) w przypadku u¿ytkowania terenów KL, zgodnie z prze-
znaczeniem alternatywnym - teren KL(RZ), uznaje siê za teren
rekreacyjny za miastem.

6. W strefie ochrony zewnêtrznej po�redniej komunalne-
go ujêcia wody, zlokalizowanego we wsi Kamieñ �l¹ski, obo-
wi¹zuj¹ ograniczenia okre�lone w decyzji ustalaj¹cej strefê.

DZIA£ III
Przepisy koñcowe

  § 16.Poniewa¿ uchwalenie planu nie powoduje wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci, nie ustala siê wysoko�ci op³aty o któ-
rej mowa w art. 10 ust.3 i art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowa-
niu przestrzennym.

 § 17.Traci moc plan ogólny zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Gogolin, zatwierdzony uchwa³¹ Nr IV/23/94 Rady
Miejskiej w Gogolinie z dnia 1 grudnia 1994r. z pó�niejszymi
zmianami, w zakresie  objêtym  niniejsz¹ uchwa³¹.

  § 18.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Gogolin.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

w Gogolinie
Stanis³aw Kurzeja

  1 zmiany tekstu jednolitego og³oszone zosta³y w Dz.U. z
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984,   Nr 153
poz.1271 i Nr 214, poz.1806 .

  2 zmiany tekstu jednolitego og³oszone zosta³y w Dz.U. z
1999r. Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000 r. Nr 12, poz.136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.1268; 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.1804;
2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112
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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 2001r. Nr 142 poz.
1591  z pó�n. zm.) - Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala,
co nastêpuje :

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et gminy na rok 2002 o dodatkowe :
- dochody  w wysoko�ci  8.774  z³
- wydatki w wysoko�ci 99.777 z³, zgodnie z za³¹cznikiem

nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Zwiêksza siê plan przychodów o kwotê 91.003,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie gminy, o których
mowa w § 1, powoduj¹cymi zmiany:

- planu finansowego zadañ zleconych z zakresu admini-
stracji rz¹dowej ,dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 5 do uchwa³y
Rady Gminy Nr XXII/192/2001 z dnia 27 grudnia 2001r.,  jak w
za³¹czniku  nr 3 do niniejszej uchwa³y,

431

Uchwa³a   Nr  XXIX/232/2003
Rady  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi

z  dnia  9  pa�dziernika  2002 r.

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

- nak³adów na zadania inwestycyjne dokonuje siê odpo-
wiednie zmiany w za³¹czniku  nr 7 do uchwa³y Rady Gminy
Nr XXII/191/2001 z dnia 27 grudnia  2001r.,  jak w za³¹czniku nr 4
do niniejszej uchwa³y.

  § 4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

                                             Za³¹cznik nr1
do uchwa³y Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Nr XXIX/232/2003
z dnia 9 pa�dziernika 2002r.

Rozdz.  §         Nazwa Zwiêkszenie

planu dochodów

Zwiêkszenie

planu wydatków

700 Gospodarka mieszkaniowa         91.003

70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej i
komunalnej

        91.003

Wydatki maj¹tkowe         91.003

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowe,

kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa         9.496           9.496

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

        9.496           9.496

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji

rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

        9.496

Wydatki bie¿¹ce, w tym wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeñ

          9.496

             192

758 Ró¿ne rozliczenia        40.154

75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin        40.154

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa        40.154
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801 O�wiata i wychowanie        23.796         63.950

80101 Szko³y podstawowe        13.853         54.007

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ

bie¿¹cych gmin (zwi¹zkom gmin)

       13.853

Wydatki bie¿¹ce, w tym wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeñ

        54.007

        12.473

80110 Gimnazja          9.943           9.943

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ

bie¿¹cych  gmin (zwi¹zkom gmin)

         9.943

Wydatki bie¿¹ce, w tym wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeñ

         9.943

         9.010

  853 Opieka spo³eczna       14.328        14.328

85315 Dodatki mieszkaniowe         5.942          5.942

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin

(zwi¹zków gmin)

        5.942

Wydatki bie¿¹ce           5.942

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze         2.547           2.547

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu

administracji rz¹dowej oraz innych zadañ

zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

         2.547

Wydatki bie¿¹ce           2.547

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ         5.839           5.839

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu

administracji rz¹dowej oraz innych zadañ

zleconych gminom ustawami

             94

Wydatki bie¿¹ce                94

  203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (

zwi¹zków gmin )

        5.745

Wydatki bie¿¹ce           5.745

Razem       87.774       178.777

Zmniejszenie

planu dochodów

Zmniejszenie

planu wydatków

010 Rolnictwo i ³owiectwo        79.000        79.000

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi        79.000        79.000

626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych

       79.000

Wydatki maj¹tkowe        79.000

Razem          8.774        99.777

Zwiêkszenie

planu

przychodów

Przychody          91.003

952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów

na rynku krajowym

         91.003

Razem          99.777        99.777
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Za³¹cznik  nr 2
do uchwa³y Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 9 pa�dziernika 2002 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach bud¿etu gminy
zwi¹zane z finansowanie niedoboru i rozdysponowaniem
nadwy¿ki bud¿etowej w 2002 roku.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Rady Gminy w Polskiej  Cerekwi

z dnia 9 czerwca 2002r.

 Zmiany do nak³adów na inwestycje w 2002roku,  zawarte w
za³¹czniku nr 7 do uchwa³y Rady Gminy Nr XXII/192/2001

W poz. 1, zdaniu pod nazw¹ "Kanalizacja sanitarna w Pol-

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

                                              z dnia  9 pa�dziernika 2002r

Zmiany planu finansowego zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej na 2002rok , wprowadzone do za³¹cznika

nr 5 uchwa³y Rady Gminy Nr XXII/192/2001 z dnia 27grudnia
2001r.

skiej Cerekwi"  zmniejsza siê nak³ady planowane o kwotê   79.000 z³.
�rodki finansowe pochodz¹ w Powiatowego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kêdzierzynie - Ko�lu.

W poz. 10, zadaniu pod nazw¹ "Modernizacja budynku
komunalnego w Polskiej Cerekwi, Rynek 2",   planowane nak³a-
dy zwiêksza siê o kwotê 91.003 z³,  które bêd¹ pochodzi³y z za-
ci¹gniêtego kredytu.

W za³¹czniku nr 3 do uchwa³y Rady Gminy  Nr XXII/192/
2001 w poz. 2  § 952 " Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i
kredytów krajowych" zwiêksza siê plan  o 91.003 z³.

Dzia³ Rozdzia³   §                        Nazwa Zwiêkszenie

planu dochodów

Zwiêkszenie

planu wydatków

 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa         9.496         9.496

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

        9.496         9.496

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji

rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (
zwi¹zkom gmin) ustawami

         9.496

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych        5.103

4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne           170

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy             22

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia        1.140

4300 Zakup us³ug pozosta³ych        2.661

4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe           400

853 Opieka spo³eczna         2.641          2.641

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze         2.547          2.547

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom
gmin) ustawami

        2.547

3110 �wiadczenia spo³eczne          2.547

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ              94

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie( zwi¹zkom

gmin) ustawami

             94

3110 �wiadczenia spo³eczne                94
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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 2001r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558)-Rada Gminy w
Polskiej Cerekwi  u c h w a l a,   co nastêpuje :

§ 1.Zwiêksza siê bud¿et gminy na rok 2002 o dodatkowe :
-  dochody  w wysoko�ci  119.097 z³,
-  wydatki w wysoko�ci  119.097 z³,  zgodnie z za³¹cznikiem

nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie gminy, o których
mowa w § 1, powoduj¹cymi zmiany:

- planu finansowego zadañ zleconych z zakresu admini-

432

      Uchwa³a  Nr  I/7/2002
Rady  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi

z  dnia  18  listopada  2002 r.

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

stracji rz¹dowej, dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 5 Rady
Gminy Nr XXII/192/2001 z dnia 27 grudnia 2001r.,  jak w za³¹cz-
niku  nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

  Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

Za³¹cznik nr1 do uchwa³y
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 18 listopada 2002r.

Dzia³ Rozdz.  §         Nazwa Zwiêkszenie

planu dochodów

Zwiêkszenie

planu wydatków

   020 Le�nictwo          3.000

02095 Pozosta³a dzia³alno�æ          3.000

Wydatki bie¿¹ce          3.000

600 Transport i ³¹czno�æ        25.000

60016 Drogi publiczne gminne        12.000

Wydatki bie¿¹ce        12.000

60095 Pozosta³a dzia³alno�æ        13.000

Wydatki bie¿¹ce        13.000

758 Ró¿ne rozliczenia           82.051

75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego

          48.269

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa           48.269

75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe           33.782

097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów           33.782

801 O�wiata i wychowania             3.395         51.664

80101 Szko³y podstawowe                824         49.093

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zkom gmin)

               824

Wydatki bie¿¹ce, w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

        49.093

             742

80110 Gimnazja                592              592

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zkom gmin)                592

Wydatki bie¿¹ce, w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

             592

             537

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ             1.979           1.979

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zkom gmin)             1.979

Wydatki bie¿¹ce           1.979
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   853 Opieka spo³eczna           16.215         17.215

85313 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne op³acane za

osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy

spo³ecznej

              724             724

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu

administracji rz¹dowej oraz innych zadañ

zleconych gminom ( zwi¹zkom gmin) ustawami

              724

Wydatki bie¿¹ce              724

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne

          14.372         14.372

201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu

administracji rz¹dowej oraz innych zadañ

zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

          14.372

Wydatki bie¿¹ce          14.372

85315 Dodatki mieszkaniowe            1.119            1.119

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

(zwi¹zkom gmin)

           1.119

Wydatki bie¿¹ce           1.119

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ           1.000

Wydatki bie¿¹ce           1.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza             1.642            1.642

85495 Pozosta³a dzia³alno�æ             1.642            1.642

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zkom

gmin)

            1.642

Wydatki bie¿¹ce           1.642

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska           35.194         39.976

90015 O�wietlenie ulic           35.194         37.594

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê zadañ

bie¿¹cych z zakresu administracji

rz¹dowej oraz innych zadañ

zleconych gminom (zwi¹zkom gmin)

ustawami

          35.194

Wydatki bie¿¹ce         37.594

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ           2.382

Wydatki bie¿¹ce           2.382

Zmniejszenie

planu dochodów

Zmniejszenie

planu wydatków

853

Opieka spo³eczna          19.400        19.400

85315 Dodatki mieszkaniowe            3.696          3.696

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

(zwi¹zków gmin)

           3.696

Wydatki bie¿¹ce           3.696

 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ          15.704         15.704

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

(zwi¹zkom gmin)

         15.704

Wydatki bie¿¹ce         15.704

Razem       119.097       119.097
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                                                                                                                    Za³¹czniknr2
do uchwa³y

 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
                                        z dnia  18listopada 2002r.

Zmiany

planu finansowego zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej na 2002rok,  wprowadzone do

za³¹cznika nr 5 uchwa³y Rady Gminy Nr XXII/192/2001 z dnia 27grudnia 2001r.

Dzia³ Rozdzia³   §                        Nazwa Zwiêkszenie
planu dochodów

Zwiêkszenie
planu wydatków

853 Opieka spo³eczna         15.096        15.096

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

             724             724

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

              724

4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne             724

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne

        14.372        14.372

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

        14.372

3110 �wiadczenia spo³eczne        14.372

Na podstawiê 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. N r 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 ) oraz art. 109,124
ust1l ustawy z dnia 26 listopada 1998  r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz.485, Nr 70, poz.778,  Nr 110, poz.1255; 2000r. Nr 6, poz. 69,
Nr 12, poz. 136,Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.1251,
Nr 12, poz. 1315; 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz.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)  -  Rada Gminy w
Polskiej Cerekwi uchwala:
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Uchwa³a Nr I/8/2002
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 18 listopada 2002 r.

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

§1.Dokonaæ przeniesienia wydatków bud¿etowych miêdzy
dzia³ami, rozdzia³ami wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper
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Na  podstawie  art.34  ust.5 ustawy  z  dnia  29  listopada
1990 r.  o  pomocy  spo³ecznej ( Dz.U. Nr  64 , poz. 414 z 1998 r.
z pó�n. zm.)  - Rada  Gminy  w  Polskiej  Cerekwi  uchwala , co
nastêpuje :

§ 1.Uczniom  szkó³  podstawowych  i  gimnazjum  na
terenie  gminy  Polska  Cerekiew  przys³uguje  �wiadczenie
spo³eczne  w  postaci  gor¹cego  posi³ku,  przyznawane  na
zasadach  okre�lonych  w  rozporz¹dzeniu  Rady Ministrów  z
dnia  14 stycznia  2003 r. w  sprawie  szczegó³owych  zasad  i
trybu  udzielania  pomocy  w  do¿ywianiu  uczniów  w  2003 roku.

  § 2.Rodzice  uczniów  korzystaj¹cych  z  gor¹cego  posi³-
ku , je¿eli dochód  w  rodzinie  uczniów  kszta³tuje  siê  w  grani-
cach  powy¿ej  200 %  kryterium  dochodowego  okre�lonego w
art.4 ust.1  ustawy  o  pomocy  spo³ecznej,  zobowi¹zani  s¹  do
zwrotu  wydatków  na  przygotowanie  tego  posi³ku  w  czê�ci
ustalonej  przez  kierownika  Gminnego O�rodka  Pomocy  Spo-
³ecznej  w  Polskiej  Cerekwi .

§ 3.1.Zwrot  wydatków , o których  mowa  w  § 2 , winien
nast¹piæ  w  terminie  14  dni  od  zakoñczenia  miesi¹ca  kalen-
darzowego , w  którym  uczeñ  korzysta³  z  gor¹cego  posi³ku:
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 Uchwa³a  Nr  IV /46/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

 z  dnia  14  lutego  2003 r.

w  sprawie  ustalenia  zasad  zwrotu  wydatków  na �wiadczenia  przyznane  w  formie  zadañ  w³asnych   gminy
 w zakresie  do¿ywiania  uczniów .

2. Na  uzasadniony  wniosek  rodziców  ucznia  przypada-
j¹ca  do  zwrotu  kwota  wydatków  mo¿e   byæ  roz³o¿ona  na  raty
            3. Kwota  wydatków  przypadaj¹ca  do   zwrotu  p³atna  jest
w  kasie  Urzêdu  Gminy  Polska  Cerekiew  albo  do  r¹k dyrek-
tora  szko³y , który  z³o¿y³  wniosek  o  przyznanie  �wiadczenia  w
postaci  gor¹cego  posi³ku.

  § 4 Zwalnia  siê  z  obowi¹zku  zwrotu  wydatków  na
przygotowanie  gor¹cego  posi³ku  rodziny  o  dochodach  okre-
�lonych  w  § 1 :

1. Trzeciego  i  nastêpnego  dziecka / ucznia/  w  tej samej
rodzinie.

2. Drugiego  i  nastêpnego dziecka /ucznia/  z  rodziny
niepe³nej.

 § 5 . Uchwa³a  podlega  opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym  Województwa  Opolskiego  i  wchodzi  w  ¿ycie  po
up³ywie  14  dni  od  tej  publikacji.

                                                                      Przewodnicz¹cy
Rady  Gminy

                                                               Leonard  Kasper
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  Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia
8  marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591;  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558; 113 poz. 984/
i art. 109 ustawy  z  dnia  26 listopada 1998 r.  o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014, 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr
49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255,   2000 r. Nr 6 poz.
69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz.
1251 i 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) Rada  Miejska  w  Prud-
niku  uchwala , co  nastêpuje:

§  1.Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gmi-
ny Prudnik na 2002 rok.

Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                                                 o kwotê    73 644,65

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
                kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
                                                                      o kwotê            35 860,65

Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
               województw oraz referenda gminne, powiatowe
               i wojewódzkie o kwotê            35 860,65
§ 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            35 860,65

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samo-
rz¹dowych  - II tura

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

                                                     o kwotê          37 784,00
Rozdzia³ 75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
                podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz
                podatków i op³at lokalnych od osób prawnych
                i innych jednostek organizacyjnych o kwotê      37 784,00
§ 031       Podatek od nieruchomo�ci o kwotê            37 784,00

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                              o kwotê  469 396,55

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
                kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
                                                                        o kwotê              3 000,00

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

jewódzkie                            o kwotê              3 000,00
§ 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              3 000,00

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samo-
rz¹dowych

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia o kwotê          292 032,55
Rozdzia³ 75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jed-

nostek  samorz¹du terytorialnego o kwotê          142 025,00
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Uchwa³a Nr I/3/2002
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia  18 listopada 2002 r.

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

§ 292      Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                           o kwotê          142 025,00

Rozdzia³ 75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-
nej   dla gmin         o kwotê          117 284,00

§ 292      Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                            o kwotê          117 284,00

Rozdzia³ 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe
                                            o kwotê            32 723,55

§ 097       Wp³ywy z ró¿nych dochodów    o kwotê     32 723,55

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie o kwotê          31 412,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê    22 674,00
§ 203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
               realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

                                            o kwotê            22 674,00
Dotacja na sfinansowanie skutków wdro¿enia III etapu

reformy systemu wynagradzania nauczycieli

Rozdzia³ 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
                                                        o kwotê              1 998,00

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

                                             o kwotê              1 998,00

Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê    6 740,00
§ 203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
               realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

                                             o kwotê              6 740,00
Dotacja na sfinansowanie odpisów na zak³adowy fundusz

�wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli  emerytów i rencistów

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna       o kwotê            32 550,00
Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³a-

cane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej (zad. zlecone)      o kwotê            11 540,00

§ 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  11 540,00

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobieraj¹-
cych �wiadczenia z pomocy spo³ecznej

Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne (zad. zlecone)o kwotê 21 010,00
§ 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 21 010,00

Dotacja na wyp³atê zasi³ków z pomocy spo³ecznej

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                        o kwotê            16 964,00

Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê     16 964,00
§ 203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
               realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

                                          o kwotê       16 964,00
Dotacja na sfinansowanie odpisów na zak³adowy fundusz

�wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli  emerytów i rencistów
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Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                        o kwotê            93 438,00

Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                           o kwotê            93 438,00

§ 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            93 438,00
Dotacja na sfinansowanie o�wietlenia dróg publicznych

Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                           o kwotê            38 592,65

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa o kwotê            35 860,65

Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw oraz referenda gminne, powiatowe   i woje-
wódzkie       o kwotê            35 860,65

§ 3030     Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                        o kwotê            29 639,65

§ 4210     Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                           o kwotê              1 620,00

§ 4300     Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê       4 601,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie o kwotê                632,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê                 632,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                               o kwotê                 632,00

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                            o kwotê              2 100,00

Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne o kwotê           2 100,00
§ 4270    Zakup us³ug remontowych o kwotê                 900,00
§ 4280    Zakup us³ug zdrowotnych o kwotê                 100,00
§ 4300    Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê            1 100,00

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                        o kwotê         434 344,55

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,  kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

                                                         o kwotê              3 000,00
Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej-

mików    województw oraz referenda gminne, powiatowe  i woje-
wódzkie      o kwotê              3 000,00

§ 4110     Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                               o kwotê                 269,17

§ 4120     Sk³adki na Fundusz Pracy o kwotê                   36,88
§ 4300     Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê           2 693,95

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanieo kwotê          225 537,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê    134 799,00
§ 4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników

                                            o kwotê            17 878,00
§ 4110    Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

                               o kwotê              3 196,00
§ 4120    Sk³adki na Fundusz Pracy o kwotê                 438,00
§ 4260    Zakup energii o kwotê                 400,00
§ 4270    Zakup us³ug remontowycho kwotê       111 725,00
§ 4440  Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                               o kwotê         1 162,00

Rozdzia³ 80110 Gimnazja      o kwotê            82 000,00
§ 4270    Zakup us³ug remontowych o kwotê      82 000,00
Rozdzia³ 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
                                                        o kwotê              1 998,00

§ 4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                       o kwotê              1 575,00

§ 4110     Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                           o kwotê                 282,00

§ 4120     Sk³adki na Fundusz Pracy o kwotê                   39,00
§ 4440  Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                         o kwotê                 102,00

Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                         o kwotê              6 740,00

§ 4440  Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-
nych                                                          o kwotê              6 740,00

Dzia³ 851 Ochrona zdrowia        o kwotê            10 000,00
Rozdzia³ 85111 Szpitale ogólne o kwotê            10 000,00
§ 662      Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwe-

stycje   i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu-
mieñ  miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

                                                        o kwotê            10 000,00
Dotacja dla ZOZ w Prudniku

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna       o kwotê            43 550,00
Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³a-

cane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
               spo³ecznej (zad. zlecone) o kwotê          11 540,00
§ 4130    Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

                                            o kwotê            11 540,00
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
          ubezpieczenia spo³eczne o kwotê         21 010,00
§ 3110    �wiadczenia spo³eczne o kwotê         21 010,00

Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      11 000,00
§ 2630    Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych  o kwotê            11 000,00
Dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej
                                                                       o kwotê 6.000,00
Dotacja dla Caritas w Lubrzy (opieka paliatywna)
                                                                       o kwotê 5.000,00

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawczao kwotê     17 596,00
Rozdzia³ 85404 Przedszkola o kwotê                 632,00
§ 4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                o kwotê                632,00
Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      16 964,00
§ 4440  Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                            o kwotê            16 964,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                       o kwotê          126 161,55

Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                        o kwotê            93 438,00

§ 4260    Zakup energii      o kwotê            74 750,00
§ 4270    Zakup us³ug remontowych o kwotê        18 688,00
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      32 723,55
§ 4270    Zakup us³ug remontowych o kwotê        32 723,55
Usuniêcie usterek na sk³adowisko odpadów komunal-

nych                                                                       kwota 28.817,25
Odbudowa k³adek dla pieszych we wsiach Moszczanka
i £¹ka Prudnicka         kwota   3.906,30

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                          o kwotê              4 500,00

Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                           o kwotê              4 500,00
§ 2550  Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultu-

ry                                                         o kwotê              4 500,00
Dotacja dla Prudnickiego O�rodka Kultury



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18 Poz.435-436         -1063 -

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport     o kwotê              4 000,00
Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                            o kwotê              4 000,00
§ 2630  Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek

nie    zaliczanych do sektora finansów publicznych
                                                                                        o kwotê 4 000,00
Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

 Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia  8  marca
1990 r. samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;
2002 r. Nr 23 poz. 220/  i art. 109 ustawy  z  dnia  26 listopada
1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014,  1999 r.
Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255,
2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz.
1041, Nr 119        poz. 1251 i 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)-
Rada  Miejska  w  Prudniku  uchwala , co  nastêpuje:

§  1.Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gmi-
ny Prudnik na 2002 rok.

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                            o kwotê          140 429,83

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia        o kwotê              8 833,83
Rozdzia³ 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe
                                                         o kwotê              8 833,83

§ 097      Wp³ywy z ró¿nych dochodów
                                                          o kwotê              8 833,83

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie o kwotê         13 305,00
Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      13 305,00
§ 203    Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin        o kwotê       13 305,00
Dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna        o kwotê            12 753,00
Rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne  i wycho-

wawcze       o kwotê            12 753,00
§ 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            12 753,00

Dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego na wyp³atê zasi³ków

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                             o kwotê              3 838,00

Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                         o kwotê              3 838,00

§ 203       Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
                realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                        o kwotê              3 838,00

Dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego na sfinansowanie od-
pisów na ZF�S
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Uchwa³a Nr II/9/2002
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 28 listopada 2002 r.

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

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                        o kwotê          101 700,00

Rozdzia³ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
                                                        o kwotê          101 700,00

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

                                                        o kwotê          101 700,00
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                             o kwotê             4 500,00

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia        o kwotê             4 500,00
Rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe

                                             o kwotê             4 500,00
§ 4810    Rezerwy        o kwotê             4 500,00

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                             o kwotê         144 929,83

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie    o kwotê      13 305,00
Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                 o kwotê            13 305,00
§ 4300    Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê          1 050,00
§ 4440    Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ  socjal-

nych                                            o kwotê            12 255,00

Dzia³ 853 Opieka wychowawcza   o kwotê            12 753,00
Rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze                                            o kwotê            12 753,00
§ 3110    �wiadczenia spo³eczne o kwotê            12 753,00

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                        o kwotê              3 838,00

Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                        o kwotê              3 838,00

§ 4440    Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
               socjalnych      o kwotê              3 838,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                          o kwotê          110 533,83

Rozdzia³ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
                                                                     o kwotê          101 700,00



Poz. 436-437
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 1 8                                      -1064 -

§ 4300   Zakup us³ug pozosta³ych   o kwotê  101 700,00
Rewaloryzacja drzewostanu zabytkowego Cmentarza Ko-

munalnego w Prudniku

Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æo kwotê      8 833,83
§ 4270    Zakup us³ug remontowych o kwotê         8 833,83
Usuniêcie usterek na sk³adowisko odpadów komunal-

nych                                                                              kwota 7.925,56
Odbudowa k³adek dla pieszych we wsiach Moszczanka
i £¹ka Prudnicka            kwota    908,27

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                          o kwotê              4 500,00

Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                     o kwotê              4 000,00

§ 2550  Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
                                                          o kwotê              4 000,00
Prudnicki O�rodek Kultury        o kwotê 2.000,00
Wiejski Dom Kultury £¹ka Prudnicka     o kwotê 2.000,00
Rozdzia³ 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

                                                                       o kwotê                 500,00
§ 4300    Pozosta³a dzia³alno�æ      o kwotê                 500,00.

§   2.Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Prudnika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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Uchwa³a Nr  5/II/2002
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 27 listopada  2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 204/XXVIII/2001  Rady Gminy w Rad³owie z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie  uchwalenia bud¿etu Gminy  na rok 2002.

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,  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr
153, poz. 1271)  art. art. 109  i 124 ust.1 ustawy  z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r. Nr
155 poz. 1014,  1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz.485, Nr 70,
poz.778, Nr 110, poz.1255,  2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12 , poz.136
Nr 48 poz.550,Nr 95 poz.1041,Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315,
2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98
poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 i Nr 102 poz. 1116, Nr 106 poz.
1149,   Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623,  2002 r. Nr 41, poz.
363 i poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271,
Nr 156, poz.1300) - Rada Gminy uchwala :

§ 1.W uchwale Nr 204/XXVIII/2001 Rady Gminy w Rad³o-
wie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia  bud¿etu
gminy na rok 2002 dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:

 1.W za³¹czniku nr 3 - WYDATKI

Dokonuje siê przeniesieñ pomiêdzy dzia³ami i rozdzia³a-
mi klasyfikacji bud¿etowej.

Zmniejszenia:

Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego                                                               7.000,-
Rozdzia³ 75702 - Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów
 i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego               7.000,-
Wydatki bie¿¹ce                                                                                                     7.000,-
- wydatki na obs³ugê d³ugu jednostki samorz¹du terytorialne-

go                                                                                                                  7.000,-

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                                         33.000,-
Rozdzia³ 9001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód   33.000,-
- wydatki maj¹tkowe                                                                                            33.000,-

Zwiêkszenia:
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                12.000,-
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
                                                                                                         12.000,-
1. Wydatki bie¿¹ce                                                                                         12.000,

Dzia³ 750 - Administracja Publiczna                                                                  15.000,-
Rozdzia³ 75023 - Urz¹d Gminy                                                                           13.000,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                                                  13.000,-
Rozdzia³ 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ                              2.000,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                                                    2.000,-

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                                                   13.000,-

Rozdzia³ 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne        13.000,-
- wydatki bie¿¹ce                                                        13.000,-.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

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

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie dochodów:
W dziale 801 - O�wiata i wychowanie

W rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin  o kwotê       11.091,- z³

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:
W dziale 801 - O�wiata i wychowanie
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Uchwa³a Nr 249/2002
Zarz¹du Gminy w Skoroszycach

z dnia 25 pa�dziernika  2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

W rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

               o   kwotê          8.648,-z³
§ 4110- Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

                          o kwotê          1.544,-z³
§ 4120- Sk³adki na Fundusz Pracy

                                                          o kwotê             209,-z³
§ 4440- Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                        o kwotê             690,-z³.

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

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

Wójt
Alina Baran

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

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

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie

W rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañ-

stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin
                                                                o kwotê       3.927,- z³

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wycho-
wawcza

W rozdz. 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañ-

stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin
                                                                   o kwotê       1.095,-
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Uchwa³a Nr 248/2002
Zarz¹du Gminy w Skoroszycach

z dnia 15 pa�dziernika  2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

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

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie

W rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4440- Odpisy na zak³adowy fundusz

�wiadczeñ socjalnych                              o kwotê          3.927,-z³

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. 85495- Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4440- Odpisy na zak³adowy fundusz

�wiadczeñ socjalnych           o kwotê         1.095,-z³.

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

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

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

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

W dziale 853 - Opieka spo³eczna
W rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenie

zdrowotne op³acane za osoby  pobieraj¹ce niektóre �wiadcze-
nia z pomocy spo³ecznej

§ 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    526,- z³

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

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa
narealizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami               o kwotê    6.285- z³

w rozdz.85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ

§ 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     540- z³.

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

W dziale 853 - Opieka spo³eczna

W rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne op³acane za osoby   pobieraj¹ce niektóre �wiadcze-
nia z pomocy spo³ecznej

§ 3110- �wiadczenia spo³eczne          o kwotê 526,- z³

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

§ 3110- �wiadczenia spo³eczne        o kwotê 3.763,- z³
§ 4110-  Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

                                                         o kwotê 2.522,- z³
w rozdz.85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ

§ 4210- Zakup materia³ów i wyposa¿enia     o kwotê   540,- z³

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

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

Wójt
Alina Baran
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Uchwa³a Nr  253/2002
Zarz¹du Gminy w Skoroszycach

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z  pó�n. zm.) -
Zarz¹d Gminy  w  Skoroszycach uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:
W dziale 758 - Ró¿ne rozliczenia
W rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
                                                      o kwotê        14.640,-z³

§ 4810-Rezerwy ogólne i celowe o kwotê      14.640,- z³.

§ 2.Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:
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U c h w a ³ a   Nr 254/2002
Zarz¹du  Gminy w Skoroszycach

z dnia  12 listopada  2002 r.

w sprawie  zmian bud¿etu gminy na rok 2002.

W dziale 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa
W rozdz. 71004- Plany zagospodarowania

przestrzennego
§ 4300- Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê      14.640,-z³.

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

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

Wójt
Alina Baran



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18          Poz. 442- 1067 -

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);  oraz art.109
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
155 poz.1014,  1999 r. Nr 38poz.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 145 poz.1623; oraz art 406 pkt 12 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627)
-  Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                              o kwotê     222.792,-z³
tj;
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie   200.000,-z³
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe   200.000,-z³
§ 633 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na real. inwest. i zakupów inwest.w³asnych gmin( dofinanso-
wanie z U.Woj. budowy sali sportowej w Skarbimierzu )

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia       21.000,-z³
Rozdzia³ 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

                                                         21.000,-z³
§ 048 - wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿  alkoholu

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                       1.792,-z³
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ         1.792,-z³
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na real.

zad.bie¿.z zak.admin.rz¹dow.oraz  in.zad.zlec.gm.ustaw. ( dofinanso-
wanie "wyprawki szkolnej " dla pierwszoklasistów z ubo¿szych rodzin)

 § 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                              o kwotê     222.792,-z³
tj;
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie     200.000,-z³
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe     200.000,-z³
§ 6050 - wydatki inwest.jedn.bud¿et.
 ( real.U.G. IV kw - budowa sali sportowej w Skarbimierzu )

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia        21.000,-z³
Rozdzia³ 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

                                             21.000,-z³
§ 2820 - dotacja celowa z bud¿etu na finans.lub dofinans.

zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( schronisko dla
bezdomnych �w.Brata Alberta w Pêpicach)                     3.000,-z³

§ 4210 -  zakup materia³ów i wyposa¿enia       13.500,-z³
( doposa¿.punkt.konsult.,organiz.imprez i mitingów profilakt.)

§  4270 - zakup us³ug remontowych             500,-z³
§  4300 - zakup us³ug pozosta³ych          4.000,-z³
( organizacja "zielonej szko³y",,umowy zlecenia)

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                       1.792,-z³
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ          1.792,-z³
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne
( real.GOPS III kw - dofinansowanie " wyprawki szkolnej" )
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Uchwa³a Nr XXXII/314/2002
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 14 sierpnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2002 rok.

§ 3. Wprowadza siê zmianê do planu przychodów i roz-
chodów bud¿etu gminy na 2002r., tj:

1. Zmniejsza siê przychody        21.235,-z³
§ 957 - nadwy¿ki z lat ubieg³ych

2. Zwiêksza siê rozchody        96.513,-z³
§ 995 - rozchody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
( zobowi¹zania bud¿etu gminy z 2001r.)

§ 4. Wprowadza siê zmianê w planie wydatków bud¿etu
gminy na 2002 r. , tj:

1. Zmniejsza siê wydatki o kwotê     105.735,-z³
    w tym:
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo          1.500,-z³
Rozdzia³ 01010 - Infrastruk. wodoci¹g. i sanitac.wsi

                                                           1.500,-z³
§ 6050 - wydatki inwestyc.jedn.bud¿et.
   ( real.U.G.IV kw.- RS Pêpice kanal.sanitarna )

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ             500,-z³
Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne             500,-z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
  ( real.U.G.III kw.- RS Prêdocin )

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna     103.235,-z³
Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe     103.235,-z³
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne
   ( real.U.G.III kw )
Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

                                                               500,-z³
Rozdzia³ 92109 - Domy i o�rodki kultury ,�wietlice i kluby

                                                               500,-z³
§4210- zakup materia³ów i wyposa¿enia
  ( real.UG III kw. - RS Ma³ujowice)

2. Zwiêksza sie wydatki o kwotê        84.500,-z³
    w tym:
Dzia³ 750 - Administracja publiczna        50.000,-z³
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin        50.000,-z³
§ 6050 - wydatki inwestyc.jedn.bud¿et.
 ( real.U.G.IV kw - zakup samochodu )

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie        10.000,-z³
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe        10.000,-z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych
    ( real.G.Sz.P.III kw - bie¿¹ce remonty w szko³ach )

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza      1.500,-z³
Rozdzia³ 85412 - Kolonie i obozy oraz in.formy wypocz.

dzieci i m³odzie¿y szkolnej                                                  1.500,-z³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych
- dofinansowanie koloni dla najubo¿szych dzieci z gminy
  (real.U.G III kw..-RS Pêpice,Prêdocin,Ma³ujowice)
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Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 1.000,-z³
Rozdzia³ 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ          1.000,-z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
 ( real.U.G. III kw -RS Pêpice )

Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport        22.000,-z³
Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

                                                                      22.000,-z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia        15.000,-z³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych          7.000,-z³

§ 5. Wprowadza siê zmianê planu finansowego Gminne-
go F-szu Ochrony Srodowiska na 2002 rok,tj:

zwiêksza siê plan wydatków  o kwotê       18.900,-z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                             18.900,-z³

Rozdzia³ 90011 - Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej

( rozdysponowanie �rodków  z lat ubieg³ych )
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia        13.900,-z³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych          5.000,-z³

zadania  rzeczowe
- usuwanie dzikich wysypisk                    10.000,-z³
- dofinansowanie budowy i remontów gnojowników i

szamb,    silosów, przydomowych oczyszczalni �cieków 1.950,-z³
- dofinansowanie zakupu pieców CO opalanych olejem

opa³owym,  drewnem, gazem, s³om¹ oraz regulatorów ci¹gu
kominowego                                                            1.950,-z³

- zakup pojemnikow do selektywnego gromadzenia od-
padów                                                                        5.000,-z³

§ 6. Wprowadza siê zmianê planu finansowego �rodka
specjalnego - pas drogowy na 2002 rok, tj:

 zwiêksza siê plan wydatków o kwotê             289,-z³

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ             289,-z³
Rozdzia³ 60095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
( rozdysponowanie �rodków  z lat ubieg³ych )
§ 4270 - zakup us³ug remontowych
- remont dróg gminnych i wewnêtrznych

§ 7. Wprowadza siê zmianê do planu wieloletniego pro-
gramu inwestycyjnego - za³¹cznik nr 11 do uchwa³y bud¿eto-
wej na 2002 rok, tj:

zmniejsza siê:
- w pkt 1 za³. program ISPA (dokum.) + udzia³ w budowie -

so³ectwa                                                            1.500,-z³

zwiêksza siê:
- w pkt 5 za³. sala sportowa Gm.Sz.Podst.     200.000,-z³
- w pkt 9 za³. zakup samochodu       50.000,-z³

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy .

§ 9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591/
oraz art.109  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych / Dz.U. Nr 155 poz.1014,  1999 r. .Nr 38poz.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,
145 poz.1623/  -   Rada  Gminy Skarbimierz   uchwala, co  nastêpuje:

  § 1. Zmniejsza  siê dochody bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                          o kwotê     600.000,-z³
    tj:
    Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa     500.000,-z³
   Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami inieruchomo-

�ciami                                                        500.000,-z³
      § 077 - wp³ywy z tyt. odp³at.nabycia prawa w³asn.nieru-

chom.
    ( sprzeda¿ mienia darow.JAR - real.UG )
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Uchwa³a Nr XXXIII/316/2002
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2002 rok.

    Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna     100.000,-z³
    Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe     100.000,-z³
     § 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na real. w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zw.gm.)

§ 2.  Zmniejsza  siê wydatki bud¿etu gminy
                                                         o kwotê     600.000,-z³
    w tym:
    Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ        70.000,-z³
    Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne       70.000,-z³
    § 6050 - wydatki inwestycyjne jedn.bud¿et.
    ( budowa i modernizacja dróg gminnych-real.UG.)

    Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa       50.000,-z³
   Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami inieruchomo-

�ciami                                                          50.000,-z³
    § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych
    ( plan zagospodarowania przestrzennego- real.UG )

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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   Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego        50.000,-z³
   Rozdzia³ 75702 - Obs³uga pap.warto�æ., kredytów, i po¿. jst

                                                                      50.000,-z³
     § 8070 - odsetki i dysk.od kraj.skarb.pap.wart.oraz poz.

   Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie     230.000,-z³
   Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe     230.000,-z³
   § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿et.
   ( budowa sali sportowej przy Sz.P. w Skarbimierzu )

    Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna     100.000,-z³
    Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe     100.000,-z³
    § 3110 - �wiadczenia spo³eczne

     Dzia³ 900 - Gosp.komunalna i ochr.�rodow. 100.000,-z³
    Rozdzia³ 90015 - O�wietl.ulic,placów i dróg 100.000,-z³
    § 6050 - wydatki inwestycyjne jedn.bud¿et.
    ( budowa sieci energetycznej -real.U.G.)

§ 3.Wprowadza siê zmianê w planie dochodów gminy na
2002 r. wg wyszczególnienia

( wy³¹czna kompetencja Rady Gminy )

1. Zmniejsza  siê dochody bud¿etu gminy
                                                                  o kwotê    57.200,-z³
    w tym:
    Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                       4.200,-z³
     Rozdzia³ 01022 - Zwalczanie chorób zaka�.zwierz¹t oraz

ba.monit.poz.chem.i biol.w tkan.zw.i prod.poch.zw.         4.200,-z³
     § 069 - wp³ywy z ró¿nych op³at
     ( zmiana klasyfikacji bud¿etowej w tym samym rozdzia-

le dochodów )

     Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa        53.000,-z³
     Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami inieruchomo-

�ciami                                                          53.000,-z³
      § 077 - wp³ywy z tyt. odp³at.nabycia prawa w³asn.nieru-

chom.                                                            52.900,-
       § 091 - odsetki od nieterm.wp³at z tyt.podat.i op³at  100,-
( nieprawid³owa klasyfikacja bud¿etowa- paragraf nie jest

zwi¹zany z podatkami )

2. Zwiêksza  siê dochody bud¿etu gminy
                                                                 o kwotê    57.200,-z³

   w tym:
   Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo          4.200,-z³
    Rozdzia³ 01022 - Zwalczanie chorób zaka�.zwierz¹t oraz

bad.monit.poz.chem.i biol.w tkan.zw.i prod.poch.zw.      4.200,-z³
     § 049 - wp³ywy z innych lokal.op³at pob.przez j.s.t. na

podst.odr.ust.

    Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa        37.000,-z³
   Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami inieruchomo-

�ciami                                                          26.000,-z³
    § 047 - wp³ywy z op³.za zarz.i u¿yt. wieczyste nieruchom.

                                                                        14.000,-
( wykonanie wiêksze od planu )

  § 076 - wp³ywy z tyt.przekszt.prawa u¿yt.wiecz.przy-
s³ug.os.fiz.wpr.w³asn.(dochodynieplanowane)                  2.000,-

   § 097 - wp³wy z ró¿nych dochodów          10.000,-
( dot.kwot wyegzekwowanych przez komornika nale¿nych

z tyt. gospodarki mieniem komunalnym - nie by³y planowane )
Rozdzia³ 70095 - Pozosta³a dzia³alno�æ        11.000,-z³
§ 075 - doch.z najm. i dzier¿.sk³.maj.S.P.jst lub in.jed.zal.

do sekt.fin.pub.oraz in.umów o pod.charakt.
( dot. czynszu za najem lokali )

    Dzia³ 750 - Administracja publiczna          1.000,-z³
    Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin          1.000,-z³
     § 069 - wp³ywy z ró¿nych op³at
( dot. odp³atno�ci za materia³y do przetargu - dochody

nieplanowane )

   Dzia³ 756 - Dochody od os.praw., od os.fiz.i od in. jedn.nie
posiad.osob.prawn.                                                          13.000,-z³

  Rozdzia³ 75616 - Wp³ywy z pod.rol.,pod.le�n.,pod.od spad.i
darow.,pod.od czyn.cyw.oraz pod.i op³.lok.od os.fiz.           8.000,-z³

   § 069 - wp³ywy z ró¿nych op³at                                  4.000,-
  ( dot. zwrotu kosztów wezwañ od zaleg³o�ci podatkowych

- doch. nieplanowane )
   § 091 - odsetki od nieterm.wp³at z tyt.podat.i op³at

                                                                          4.000,-
( wykonanie  wiêksze od planu )

 Rozdzia³ 75618 - Wp³ywy z in.op³at stan.doch.jst na
podst.ustaw                                                            5.000,-z³

    § 049 - wp³ywy z innych lokal.op³at pob.przez j.s.t. na
podst.odr.ust.                                                                           4.000,-

( dot.wpisów do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej -
doch. nieplanowane )

   § 097 - wp³wy z ró¿nych dochodów            1.000,-
( zwrot �rodków zlikwidowanego GZGKiM - dochody nie-

planowane)

  Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia          2.000,-z³
   Rozdzia³ 75814 - Ró¿ne rozliczenia finansowe   2.000,-z³
   § 097 - wp³wy z ró¿nych dochodów            2.000,-
( zaleg³o�ci dzier¿awców z tyt. ró¿nych op³at z lat ub.-

doch.nieplanowane).

§ 4.Wprowadza siê zmianê w planie wydatków bud¿etu
gminy na 2002 rok wg wyszczególnienia, tj:

1. Z w i ê k s z a  siê wydatki bud¿etu gminy
                                                            o kwotê       33.500,-z³
     w tym:
     Dzia³ 854 - Edukac.opieka wychow.          5.800,-z³
     Rozdzia³ 85404 - Przedszkola         5.800,-z³
    ( ustawowy III etap reformy systemu wynagrodzeñ dla

nauczycieli od 1.X.br)
      § 3020 - nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.   500,-
      § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.400,-
    § 4110 - sk³adki na ubezp.spo³eczne                800,-
    § 4120 - sk³adki na f-sz pracy                100,-

    Dzia³ 900 - Gosp.komunalna i ochr.�rodow.     20.000,-z³

    Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ       20.000,-z³
     § 4210 - zakupy materia³ów i wyposa¿enia       15.000,-
     § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych            5.000,-
( RS Kruszyna- remont stawu ppo¿arowego )

    Dzia³ 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.
                                                                       7.700,-z³

    Rozdzia³ 92109 - Domy i o�r.kult.,�wietlice i kluby
                                                           3.000,-z³

    § 4270 - zakup us³ug remontowych
( remont DL w Zwanowicach - real.U.G. )

    Rozdzia³ 92116 - Biblioteki          4.700,-z³
    ( real.U.G.- do planu nie uwzglêdniono skutki podwy¿ek

jakie mia³y miejsce od 1.XI.2001r. )
    § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                       3.900,-
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     § 4110 - sk³adki na ubezp.spo³eczne                700,-
     § 4120 - sk³adki na f-sz pracy                100,-

2. Z m n i e j s z a  siê wydatki bud¿etu gminy
                                                              o kwotê       33.500,-z³
    w tym:
    Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ       20.000,-z³
    Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne       20.000,-z³
    § 4210 - zakupy materia³ów i wyposa¿enia
  ( RS Kruszyna - real.UG )

   Dzia³ 854 - Edukac.opieka wychow.                 10.500,-z³
   Rozdzia³ 85404 - Przedszkola       10.500,-z³
   § 4270 - zakup us³ug remontowych

   Dzia³ 900 - Gosp.komunalna i ochr.�rodow     2.000,-z³

   Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ         2.000,-z³
    § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych
( RS Zwanowice -real.UG)

   Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport        1.000,-z³
   Rozdzia³ 92605 - Zadania w zakr.kult.fiz.i sportu

                                                           1.000,-z³
    § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych
    ( RS Zwanowice - real.UG ).

§ 5.Wprowadza siê zmianê do planu wieloletniego pro-
gramu inwestycyjnego - za³¹cznik nr 11 do uchwa³y bud¿etowej
na 2002 rok, tj:

zmniejsza siê wydatki:

- w pkt 3 za³.- budowa i modernizacja dróg gminnych
                                                         70.000,-z³

- w pkt 5 za³.- budowa sali sportowej przy Gm.Sz.Podst.
                                                      230.000,-z³

- w pkt 7 za³ - budowa sieci energetycznej ( dokum.+ budo-
wa )                                                        100.000,-z³

       ---------------------------------------------------
     razem      400.000,-z³

§ 6.Wprowadza siê zmianê do planu Gminnego F-szu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r. w zakresie
zadañ rzeczowych, tj:

1. Wprowadza siê nowe zadanie stanowi¹ce:

     - opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowa-
dzanie wód opadowych i roztopowych z gminnych ulic i     placów
ujêtych w systemie kanalizacyjnym      w kwocie          7.000,-z³

2. Zmniejsza siê wydatki na zadanie

     - usuwanie dzikich wysypisk     w kwocie         7.000,-z³.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990r.  o samorz¹dzie gminnym /  Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591;
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 / oraz
art.109  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych/ Dz.U.  Nr 155 poz.1014;  1999 r. Nr 38 poz.360, Nr 49
poz.485, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.1255; 2000 r. Nr 6 poz.69, Nr
12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr
122 poz.1315; 2001 r. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88
poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz 1082, Nr 102 poz.1116, 145
poz.1623; 2002 r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113
poz.984/  -  Rada  Gminy  Skarbimierz  uchwala,  co  nastêpuje:

§ 1.Wprowadza siê zmianê w planie dochodów gminy
na 2002 rok wg wyszczególnienia:

( wy³¹czna kompetencja Rady Gminy )
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Uchwa³a Nr II/19/2002
Rady Gminy Skarbimierz

 z dnia 28 listopada 2002 r.

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

1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy o kwotê 78.200,-z³
  tj:
  Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia        78.200,-z³
   Rozdzia³ 75805 - Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-

nej dla gmin                                                          78.200,-z³
   § 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
   ( rekompensuj¹ce dochody utracone z tyt.ulg i zwolnieñ

ustawowych  wg ustawy o podatku rolnym  )

2. Zmniejsza siê dochody bud¿etu gminy o kwotê    78.200,-z³
     tj:
    Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa        78.200,-z³
    Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                           78.200,-z³
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     § 077 - wp³ywy z tyt. odp³atnego nabycia prawa w³asno-
�ci nieruchomo�ci( zmniejszona realizacja sprzeda¿y mienia
po JAR )

§ 2.Wprowadza siê zmianê w planie wydatków gminy na
2002 r. wg wyszczególnienia:

1. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy   o kwotê 14.410,-z³
    tj:
    Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ             550,-z³
    Rozdzia³ - 60017 - Drogi wewnêtrzne             550,-z³
    § 4270 - zakup us³ug remontowych
     ( RS Predocin - real.U.Gm )

    Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna          5.100,-z³
    Rozdzia³ 85319 - O�rodki Pomocy Spo³ecznej  5.100,-z³
     § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud¿eto-

wych ( zakup zestawu komputerowego - real.GOPS ).

   Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                            8.760,-z³

   Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ          8.760,-z³
   § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud¿eto-

wych ( R.S Brzezina - zakup przystanków autobusowych - re-
al.U.Gm.)

2. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy o kwotê     14.410,-z³
     tj:
    Dzia³ 750 - Administracja publiczna             290,-z³
    Rozdzia³ 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ             290,-z³
    § 4210 - zakupy materia³ów i wyposa¿enia
    ( RS Brzezina - real.U.Gm.)

 Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna          5.100,-z³
 Rozdzia³ 85319 - O�rodki Pomocy Spo³ecznej            5.100,-z³
  § 3020 - nagr.i wydat. osob. nie zal. do wynagrodzeñ
                                                                                        800,-z³

   § 4260 - zakup energii          1.600,-z³
   § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych                       2.700,-z³
 ( real.GOPS )

    Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                            2.020,-z³

    Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                  1.470,-z³

    § 4210 - zakupy materia³ów i wyposa¿enia
    ( RS Brzezina - real.U.Gm. )

    Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ             550,-z³
    § 4210 - zakupy materia³ów i wyposa¿enia
    ( RS Predocin - real.U.Gm.)

   Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedz.narodowego
                                                           7.000,-z³

   Rozdzia³ 92109 - Domy i o�r.kult.,�wietlice i kluby
                                                           7.000,-z³

   § 6050 - wydatki  inwestycyjne jedn.bud¿etowych
    ( RS Brzezina - budowa domu ludowego - real.U.Gm.)

§ 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990r.  o samorz¹dzie gminnym/  Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz.1591;
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 /  oraz
art.109  ustawy z dnia 26 listopada  1998 r.  o finansach publicz-
nych / Dz.U. Nr 155 poz.1014, 1999 r. Nr 38 poz.360,  Nr 49
poz.485, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.1255; 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr
12  poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr
122 poz.1315;  2001 r. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88
poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz 1082, Nr 102 poz.1116, 145
poz.1623;  2002 r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113
poz.984/  -   Rada   Gminy  Skarbimierz  uchwala,  co  nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                 o kwotê    28.014,-z³
tj:
Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia        28.014,-z³
Rozdzia³ 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

j.s.t                                                          28.014,-z³
§ 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa.

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                  o kwotê    28.014,-z³
tj: - real.G.Sz.p.
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie       28.014,-z³
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe       20.814,-z³
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Uchwa³a Nr III/24/2002
Rady Gminy Skarbimierz

 z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie  zmiany  bud¿etu gminy na 2002 rok.

§ 3020 - nagr.i wydat.osobowe nie zal.do wynagrodzeñ
                                                                                     6.000,-z³

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników         5.000,-z³
§ 4110 - sk³adki na ubezp.spo³eczne          6.300,-z³
§ 4120 - sk³adki na f-sz pracy             500,-z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia          2.014,-z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych          1.000,-z³

Rozdzia³ 80104 - Przedszkola przy szko³ach podstawo-
wych                                                            6.100,-z³

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,-z³
§ 4110 - sk³adki na ubezp.spo³eczne          3.000,-z³
§ 4120 - sk³adki na f-sz pracy             100,-z³

Rozdzia³ 85401 - �wietlice szkolne          1.100,-z³
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników1.000,-z³
§ 4110 - sk³adki na ubezp.spo³eczne             100,-z³

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 , z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,  Nr 70, poz. 778 i 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 i Nr 122, poz. 1315 ; 2001 r. Nr
45 poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr
100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623;  2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300)   -  Wójt Gminy w
Skoroszycach   uchwala, co nastêpuje:

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

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie

W rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañ-

stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin
                                                               o kwotê       2.997,- z³

w dziale       853    -           Opieka spo³eczna
w rozdz.       85313-           Sk³adki na ubezpieczenie

zdrowotne op³acane za osoby   pobieraj¹ce niektóre �wiadcze-
nia z pomocy spo³ecznej

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

wej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
             o kwotê            86,- z³

w rozdz.85316- Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i
wychowawcze

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

            o kwotê       4.674,- z³

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wycho-
wawcza

W rozdz. 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin  o kwotê    248,- z³

W dziale        900   -          Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska
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Zarz¹dzenie  Nr 4/2002
Wójta Gminy w Skoroszycach

z dnia 25 listopada  2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

W rozdz.        90015-         O�wietlenie placów ulic i dróg
  § 201  -        Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañ-

stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami

                                                              o kwotê     27.034,- z³
 § 2. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie

W rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4300-         Zakup us³ug pozosta³ych
                                                  o kwotê           150,-z³
§ 4440-Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                                            o kwotê         2.847,-z³

w dziale       853    -           Opieka spo³eczna
w rozdz.       85313-        Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

op³acane za osoby  pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej

  § 3110-      �wiadczenia spo³eczne        o kwotê        86,- z³

w rozdz.85316- Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i
wychowawcze

§ 3110 -         �wiadczenia spo³eczne o kwotê       4.674,- z³

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdz. 85495- Pozosta³a dzia³alno�æ

§ 4440- Odpisy na zak³adowy fundusz
�wiadczeñ socjalnych         o kwotê             248,-z³

W dziale        900   -          Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

W rozdz.        90015-         O�wietlenie placów ulic i dróg
§ 4260- Zakup energii         o kwotê      20.000,-z³
§ 4270- Zakup us³ug remontowych

                                                              o kwotê         7.034,-z³.

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

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

Wójt
Alina Baran
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Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i
art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U.  Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, 1998 r. Nr 94, poz.
594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126,  1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,  2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr
48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,  2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz.
1802; 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102
i Nr 135, poz. 1144) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,  2001 r.  Nr 49, poz. 509; 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387), po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 12 lutego 2003 r. Kombinatu Rolnego KIETRZ Sp. z o.o.z
siedzib¹ w Kietrzu, posiadaj¹cego statystyczny numer identyfi-
kacyjny REGON: 530907273,zwanego w dalszej czê�ci decyzji
"Przedsiêbiorstwem" - postanawiam:

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

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

a) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a w wysoko�ci - minus 2,8 %,

b) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a  w wysoko�ci - 0,7%,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o którym mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
30 czerwca 2004 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-

stracyjnego, na wniosek Kombinatu Rolnego Kietrz Spó³ka z
o.o. z siedzib¹ w Kietrzu posiadaj¹cego udzielone w dniu
30 pa�dziernika 1998 r. koncesje: na wytwarzanie ciep³a nr WCC/
390/1546/U/OT-6/98/GM oraz na przesy³anie i dystrybucjê cie-
p³a  nr PCC/409/1546/U/OT-6/98/GM ze zmianami z dnia
11 sierpnia 1999 r. nr PCC/409/S/1546/U/3/99 oraz z dnia 6 li-
stopada 2000 r. nr PCC/409A/1546/W/3/2000/RW, w dniu 17
lutego 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to
Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy-
³ania i dystrybucji ciep³a ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlega-
j¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstw ener-
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DECYZJA
   PREZESA  URZÊDU REGULACJI  ENERGETYKI

z dnia  7 marca 2003 r.

Nr OWR-820/1546-A/6/2003/III/HC

getycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przed-
siêbiorstwa dzia³alno�ci gospodarczej.

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

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

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
rozstrzygniêcia decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projek-
towanej efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przed-
siêbiorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie stosowa-
nia taryfy.

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

Okres stosowania taryfy zgodnie z § 28 ust. 3 rozporz¹-
dzenia taryfowego nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywa-
nia wspó³czynników korekcyjnych Xw  .

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w rozstrzy-
gniêciu.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du

Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów - za moim po�rednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art.
47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

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

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-za-
chodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energety-
ki - ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wro-
c³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust. 4
ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo - Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Wincenty Rêkas

Za³¹cznik
do decyzji Prezesa U R E

z dnia 7 marca 2003 r.
Nr OWR-820/1546-A/6/2003/III/HC

TARYFA  DLA  CIEP£A

I.   Obja�nienia pojêæ u¿ywanych w taryfie:
-  ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo

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

-  rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em, (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),

-  rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków przy³¹czania podmiotów do sieci ciep³owniczych,
obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu siecio-
wego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych obs³u-
gi odbiorców (Dz. U.  Nr 72, poz.845),

-  przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Kom-
binat Rolny Kietrz Sp. z o.o. prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹
w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a,

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

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

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

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

-  przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹-
cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em ciepl-
nym lub �ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,

-  wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika ciep³a
dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci ciep³a dostarcza-
nego do instalacji odbiorczych,

-  grupowy wêze³ cieplny - wêze³ cieplny obs³uguj¹cy wiê-
cej ni¿ jeden obiekt,

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

-  zewnêtrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny z obiektami,

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

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

-  liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do
wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹
podstawê do okre�lania udzia³u poszczególnych odbiorców w
kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych
obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,

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

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

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

-   zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami technicz-
nymi i wymaganiami technologicznymi,

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

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

II.    Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z za-
opatrzeniem w ciep³o

Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. prowadzi dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji
na terenie Kietrza.

Dzia³alno�æ ta jest prowadzona na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia
30 pa�dziernika 1998 r. na:

-  wytwarzanie ciep³a nr WCC/390/1546/U/OT-6/98/GM,
-  przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/409/1546/U/OT-

6/98/GM ze zmianami z dnia 11 sierpnia 1999 r. nr PCC/409/
S1546/U/3/99 oraz z dnia 6 listopada 2000 r. nr PCC/409 A/
1546/W/3/2000/RW.
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III.   Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe
Na podstawie § 10 rozporz¹dzenia taryfowego, w niniej-

szej taryfie wyodrêbnia siê grupy odbiorców ciep³a, w zale¿no-
�ci od miejsca dostarczania ciep³a:

-grupa A -     odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest za
po�rednictwem sieci ciep³owniczej eksploatowanej przez sprze-
dawcê i wêz³ów cieplnych eksploatowanych przez odbiorców,

2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej:

2.1 W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia od-
biorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na pod-
stawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podsta-
wie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednost-
kowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okre�lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z
1998 r. Nr 119, póz. 773 ze zmianami), obowi¹zuj¹cych w dniu
zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnie-
niu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2.2 W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy-
³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹
kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projekto-
wych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okre�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zasto-
sowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 2.1.

V.   Sposób obliczania op³at:

-  Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ -
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ dla
danej grupy taryfowej.

-grupa B -     odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest za
po�rednictwem sieci ciep³owniczej, grupowych wêz³ów ciepl-
nych oraz zewnêtrznych instalacji odbiorczych eksploatowanych
przez odbiorców.

IV. Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at

- Op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci dostarczonego cie-
p³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomia-
rowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umowach, oraz ceny ciep³a
dla danej grupy taryfowej.

-  Op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a dostarczonego do nape³niania i uzupe³niania ubyt-
ków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego
w wê�le cieplnym oraz ceny no�nika ciep³a dla danej grupy tary-
fowej.

- Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe -
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³o-
we dla danej grupy taryfowej.

-  Oplata zmienna za us³ugi przesy³owe - pobierana za
ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn
ilo�ci dostarczonego ciep³a ustalonej na podstawie wskazañ
odczytów uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowane-
go na przy³¹czu do wêz³a cieplnego lub w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w
umowach, oraz stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy taryfowej.
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-  Miesiêczna rata op³aty abonamentowej - pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki op³aty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

VI. Warunki stosowania cen i stawek op³at

Zawarte w taryfie ceny i stawki op³at ustalono dla standar-
dów jako�ciowych obs³ugi biorców, które zosta³y okre�lone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
-  niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
-  niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
-  uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-

zañ uk³adu pomiarowo- rozliczeniowego,
-  udzielania bonifikat i naliczania opustów przys³uguj¹-

cych odbiorcy,
-  nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w roz-

dziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-
wie cen i stawek op³at netto.

VII.  Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo wprowadz¹ taryfê do stosowania nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do dnia od daty
jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy bêd¹ powiadamiani pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych cen i stawek op³at,  z wyprzedzeniem co naj-
mniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.


